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Wstęp 
 
 
 
Mimo iż Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariat- 
cie obowiązuje od ponad dwóch lat, wiele organizacji nie wypełnia  
obowiązku, jakim jest sporządzenie i przekazanie sprawozdania mery- 
torycznego i finansowego ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia  
społecznego. 
 
Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej co roku przypomina: 

„Nowy rok – stare obowiązki” 
„Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek przekazywania spra-
wozdań merytorycznych i finansowych ministrowi właściwemu ds. za-
bezpieczenia społecznego w terminie trzech miesięcy od końca roku  
obrotowego, przyjętego przez organizację w polityce rachunkowości”. 
 
Niniejsze opracowanie ma służyć wyjaśnieniu przepisów obowiązujących 
organizacje pozarządowe, przybliżeniu zasad sporządzania sprawozdań 
finansowych oraz wskazaniu konsekwencji związanych z niedopełnie-
niem tych obowiązków.  
 
Poradnik odwołuje się do praktyki – zawiera m.in. proponowane wzory 
sprawozdań finansowych. 
 
Dokument dostępny jest w wersji elektronicznej w serwisie internetowym 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl. 
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I.  Uwarunkowania sporządzania  
sprawozdań finansowych 

 
 
 
Organizacje pożytku publicznego, do których stosuje się przepisy Ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tekst pierwotny: Dz.U.  
z 1994 r. Nr 121 poz. 591, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76,  
poz. 694 z późn. zm.; zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad  
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami han- 
dlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej Dz.U. nr 137,  
poz. 1539 z późn. zm. zwanego dalej rozporządzeniem mają obowiązek 
sporządzać sprawozdanie finansowe. 
 
Sprawozdanie finansowe sporządza się (art. 45 ust. 1 ustawy) na dzień 
bilansowy, którym jest dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zgodnie  
z art. 12 ust. 2 ustawy za dzień bilansowy uznaje się dzień kończący rok 
obrotowy oraz dzień zakończenia działalności w ogóle lub w dotychcza-
sowej formie prawnej, w jednostce przejmowanej na dzień przejęcia  
jednostki przez inną jednostkę, a także na inny dzień bilansowy, stosując 
odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 
finansowego, określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.  
 
Przykład: 
Jeżeli organizacja w polityce rachunkowości zatwierdziła rok kalenda-
rzowy jako rok obrotowy, wówczas sporządza bilans na koniec każdego 
roku obrotowego, czyli 31 grudnia. 
Jeżeli organizacja w polityce rachunkowości zatwierdziła rok obrotowy 
inny niż rok kalendarzowy jako 1 września do 31 sierpnia, wówczas koń-
cem każdego roku obrotowego jest dla niej 31 sierpnia. 
 
Zakres sprawozdań został określony w art. 45 ust. 2 i 3 ustawy dla jedno-
stek prowadzących działalność gospodarczą, a w stosunku do jednostek 
nieprowadzących działalności gospodarczej w paragrafie 3 pkt 2 rozpo-
rządzenia. Zgodnie z powyższymi przepisami: 
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• sprawozdanie finansowe jednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej musi zawierać: bilans, rachunek wyników i informacje 
dodatkowe; 

• sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących działalność gospo-
darczą musi zawierać: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację 
dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
Sprawozdania finansowe jednostek podlegających corocznemu badaniu 
obejmują ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz 
rachunek przepływów pieniężnych.  
Przepisy ustawy wymagają sporządzenia sprawozdania finansowego  
w języku polskim, choć może ono – równolegle – zawierać tekst w języku 
obcym.  
 
Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z dzia-
łalności jednostki wykazuje się w walucie polskiej. Można wykazywać  
je w zaokrągleniu do tysięcy PLN – jeżeli nie zniekształci to obrazu sytu-
acji finansowej, majątkowej, ich zmian oraz wyników działalności  
jednostki, prezentowanych przez sprawozdanie i sprawozdanie z działal-
ności (merytoryczne). Sprzyja to zwiększeniu czytelności i zrozumienia 
danych liczbowych zawartych w prezentowanych dokumentach. 
 
Celem sporządzenia i prezentacji sprawozdania finansowego jest przed-
stawienie wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej, 
ich zmian i wyników działalności, które będą użyteczne dla szerokiego 
kręgu odbiorców przy podejmowaniu chociażby decyzji o przekazaniu 
1% podatku, przekazaniu darowizny lub sporządzaniu oceny przez jed-
nostki samorządu terytorialnego przy przyznawaniu dotacji lub subwencji. 
Aby ten cel osiągnąć, sprawozdanie finansowe powinno spełniać określo-
ne cechy jakościowe.  
 
Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi sporządzania i prezentacji spra-
wozdań finansowych, zawartymi w Międzynarodowych Standardach  
Rachunkowości (MSR), wyróżnia się cztery główne cechy jakościowe: 
zrozumiałość, przydatność, wiarygodność i porównywalność.  
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Zrozumiałość 
Sprawozdanie powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 
jego zrozumienie przez czytelników. Zakłada się przy tym, że czy-
telnicy posiadają wystarczającą wiedzę z zakresu biznesu, działal-
ności gospodarczej i rachunkowości oraz wykazują ochotę do 
uważnego zapoznania się z prezentowanymi informacjami. 

 
Przydatność 
W sprawozdaniu organizacja ujmuje wszystkie informacje, które 
ze względu na swoją naturę lub istotność mogą być użyteczne 
przy podejmowaniu przez czytelników decyzji. 
 
Wiarygodność 
Organizacja dąży do tego, aby informacje zawarte w sprawozda-
niu były wiarygodne. Informacje są wiarygodne, gdy nie zawierają 
istotnych błędów i/oraz gdy zostały sporządzone w sposób bez-
stronny. 

 
Porównywalność 
W celu zachowania porównywalności sprawozdań finansowych 
za kolejne okresy organizacja wycenia i prezentuje finansowe 
skutki podobnych transakcji i innych zdarzeń w ten sam sposób. 
W celu zapewnienia porównywalności może dokonać przekształ-
cenia niektórych pozycji sprawozdań oraz zaprezentować te 
zmiany w opisie do sprawozdania finansowego. 

 
Sprawozdania finansowe powinny zawierać informacje, które zostały 
wskazane w załącznikach do ustawy lub rozporządzenia. Oznacza to, że 
załączniki nie zawierają obligatoryjnych wzorów składników sprawozda-
nia finansowego, lecz zakres informacyjny, którym należy się kierować 
przy opracowaniu właściwego dla danej jednostki formularza sprawozda-
nia finansowego, przy jednoczesnym zachowaniu celu jego sporządzenia  
i zapewnieniu cech jakościowych wymaganych od sprawozdania finan-
sowego. Podejście takie nie upoważnia jednak jednostki do nieujawniania 
wymaganych w załącznikach danych i informacji, jeżeli w danej jednost-
ce one występują i są istotne. 
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Z punktu widzenia organizacji pożytku publicznego w związku z art. 10 
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej dzia-
łalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia  
tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przycho- 
dów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 
Taki obowiązek wynika z zasad prowadzenia rachunkowości, a służy 
rzetelnemu odzwierciedleniu poszczególnych rodzajów prowadzonej 
działalności. 
 
Zgodnie z art. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon- 
tariacie działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9  
ust. 1 ustawy, działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.  
Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). Działalność pożytku publicznego może 
mieć charakter nieodpłatny i odpłatny. Stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy, 
a także par. 3 ust. 5 rozporządzenia, informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym jednostki, dotyczące prowadzenia działalności statutowej 
mogą być wykazane ze szczegółowością większą niż określona w załącz-
nikach do ustawy i rozporządzenia. 
 
Zatem wyodrębnienie w rachunku zysków i strat (rachunku wyni- 
ków) takich pozycji jak przychody, koszty i wynik nieodpłatnej dzia- 
łalności pożytku publicznego czy przychody, koszty i wynik odpłatnej 
działalności pożytku publicznego nie powinno stanowić problemu  
– argumentuje Ministerstwo Finansów w piśmie wyjaśniającym brak 
zasadności nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz rozporządze- 
nia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie- 
prowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie z wytycznymi Mini-
sterstwa Finansów (pismo z dnia 10.09.2004 r. znak: DR-1/031-280-
1/AG/BB/04/11673) obowiązek wyodrębnienia wynika z Ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym nie ma 
potrzeby zmiany rozporządzenia. Jednostka musi natomiast dostosować 
druki sprawozdań finansowych w polityce rachunkowości. 
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W stosunku do organizacji pożytku publicznego, które zobowiązane są do 
ewidencji zdarzeń gospodarczych przy pomocy ksiąg rachunkowych, 
mogą mieć zastosowanie trzy główne wzory sprawozdań finansowych:  
1. Załączniki nr 1 i 2 rozporządzenia stosują jednostki nieprowadzące 

działalności gospodarczej (art. 82 ustawy). 
2.  Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej (art. 50 ustawy),  

zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1  
do ustawy, mogą stosować jednostki prowadzące działalność gos- 
podarczą, kontynuujące ją na dzień sporządzenia sprawozdania  
finansowego, które w roku obrotowym poprzedzającym rok, za który 
sporządzane jest sprawozdanie finansowe tj. 2005 r. oraz w roku  
poprzedzającym tj. 2004 r., osiągnęły lub przekroczyły granicę dwóch 
z trzech następujących wielkości: 
• średnioroczne zatrudnienie 50 osób, przeliczone na osoby pełno-

zatrudnione, 
• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowi rów-

nowartość 2.000.000 euro w walucie polskiej, przy zastosowaniu 
kursu NBP 31.12.2004 r. 

• przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, oraz operacji 
finansowych za rok obrotowy rozpoczęty 2004 r. stanowią rów-
nowartość 4.000.000 euro w walucie polskiej. 

Ustalając przychód netto1 ze sprzedaży, bierze się pod uwagę: 
• przychody netto ze sprzedaży towarów, a więc bez sprzedaży ma-

teriałów, 
• przychody netto ze sprzedaży produktów, to jest wyrobów, robót  

i usług, 
• przychody netto z operacji finansowych. 

3.  Załącznik nr 1 do ustawy w pełnej rozciągłości będzie miał zastoso-
wanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą i konty-
nuujących ją na dzień sporządzania sprawozdania finansowego, które 
przekraczają powyższe wielkości. 

                                                 
1  Netto oznacza, że przychód nie obejmuje podatku od towarów i usług i jest obniżany 

o rabaty, opusty, skonta itp. zmniejszenia obrotów. Nie zmniejsza się natomiast przy-
chodów o podatek akcyzowy. W przypadku różnic kursowych oraz sprzedaży papie-
rów wartościowych „netto” oznacza saldo od przychodów i kosztów. Nie uwzględnia 
się w obliczeniu pozostałych przychodów operacyjnych oraz zysków nadzwyczajnych. 
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Łączne roczne sprawozdanie finansowe (art. 51 ustawy), sporządzane jest 
także przez jednostkę posiadającą osobowość prawną (statutową), w skład 
której wchodzi jedna lub więcej wewnętrznych jednostek organizacyj-
nych (zakładów), które samodzielnie przygotowują bilans i sporządzają 
roczne sprawozdania finansowe. Jednostki te mogą mieć siedzibę zarów-
no w kraju, jak i za granicą. Łączne sprawozdanie finansowe powstaje 
drogą sumowania odpowiednich danych rocznych sprawozdań jednostki 
statutowej i jej jednostek organizacyjnych.  
Z łącznej sumy wyłącza się: 
• aktywa i fundusze wydzielone, 
• wzajemne należności i zobowiązania oraz podobne rozrachunki we-

wnątrzzakładowe, np.:  
o podział zysku lub pokrycia straty,  
o stanowiące wynik finansowy zakładu koszty ogólnego zarządu – 

jeśli kosztami tymi obciążane są zakłady,  
o amortyzację – jeśli środki pochodzące z amortyzacji są ujmowane 

w jednostce statutowej,  
o środki otrzymane z zewnątrz np.: dotacje, subwencje – jeśli środki 

te są przekazywane do dyspozycji zakładów, 
• przychody i koszty z tytułu dostaw i usług dokonywanych wewnątrz 

jednostki, 
• ewentualne zyski i straty powstałe na operacjach, dokonywanych  

w ramach jednostki sporządzającej łączne sprawozdanie finansowe 
zawarte w jej aktywach (np. towarach, wyrobach gotowych). 

 
Okoliczność, że jednostka wydzieliła jako samodzielnie bilansujące – 
wchodzące w jej skład – jednostki, wynika z jej decyzji, która nie może 
jednak skutkować na zewnątrz, to znaczy nie może ona powodować 
zmiany treści poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego. Treść 
rocznych sprawozdań finansowych, zarówno jednostek jedno- jak i wie-
lozakładowych powinna być identyczna. Stąd konieczne są omówione 
wyżej wyłączenia. 
 
Organizacje, które mają wyodrębnione jednostki nieposiadające osobo-
wości prawnej, sporządzają sprawozdanie łączne. Jeżeli organizacja taka 
posiada status pożytku publicznego, wówczas jednostki, które nie posia-
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dają osobowości prawnej, nabywają ten status automatycznie z chwilą 
uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego przez jednostkę nad-
rzędną. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne składa wówczas jednost-
ka nadrzędna (np.: Zarząd Główny). 
 
W przypadku, gdy w skład organizacji wchodzą jednostki samobilansu- 
jące się, które nie posiadają osobowości prawnej oraz jednostki, które 
posiadają osobowość prawną, wówczas sytuacja jest inna. Jednostka 
główna sporządza bilans łączny z bilansu swojego i jednostek nieposiada-
jących osobowości prawnej, a jednostki posiadające osobowość prawną 
sporządzają sprawozdania odrębne.  
 
Sprawozdanie finansowe, a także wprowadzenie do sprawozdania finan-
sowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia podpisuje osoba, której 
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki oraz kierownik 
jednostki. W przypadku organu wieloosobowego, np. Zarządu – złożyć 
podpisy winni wszyscy członkowie tego organu. Podaje się również datę 
podpisu, co jest istotne z uwagi na obowiązek uwzględniania w sprawoz-
daniu finansowym tzw. zdarzeń po dniu bilansowym. 
 
Za osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, uważa 
się taką, której kierownik jednostki (np.: Zarząd) przekazał pisemnie  
upoważnienie do ich prowadzenia. Może nastąpić to w formie zapisu  
w zakresie obowiązków przy umowie o pracę, przy porozumieniu wolun-
tarystycznym oraz przy umowie na usługowe prowadzenie ksiąg rachun-
kowych zlecane do biura rachunkowego lub biegłemu rewidentowi. 
 
Odmowa podpisania sprawozdania przez którąkolwiek ze zobowiąza-
nych do tego osób wymaga uzasadnienia, które dołącza się do sprawoz-
dania finansowego. 
Kierownik jednostki zobowiązany jest: 
• nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego – zapewnić 

sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedstawić je 
właściwym organom jednostki (art. 52 ust. 1 ustawy), 

• nie później niż w ciągu 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania – złożyć je we właściwym rejestrze sądowym wraz z odpisem 
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uchwały bądź postanowieniem o jego zatwierdzeniu i podziale zysku 
(pokryciu straty) oraz opinią biegłego, jeżeli sprawozdanie podlegało 
badaniu, a także wraz ze sprawozdaniem z działalności (merytorycz-
nym), jeżeli jednostka ma obowiązek jego sporządzania (art. 69 ust. 1 
ustawy o rachunkowości), 

• w ciągu 15 dni od zatwierdzenia złożyć sprawozdanie do ogłoszenia 
w „Monitorze Polskim B”, jeżeli organizacja prowadzi działalność go-
spodarczą lub zamieścić na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl 
(obowiązek jest w tej samej dacie). 

 
W wyniku przyjętej przez Rządowe Centrum Legislacji w dniu 6 lipca 
2006 r. interpretacji art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pożytku 
publicznego nieprowadzące działalności gospodarczej, nie muszą publi-
kować swoich sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B. Rów- 
nocześnie przyjęta interpretacja stwierdza, że publikacja sprawozdań  
finansowych organizacji pożytku publicznego na stronie serwisu 
www.pozytek.gov.pl wyczerpuje obowiązek z art. 23 ust. 2 ww. ustawy.  
Oznacza to, że organizacje zostały zobowiązane do bezpłatnego  
zamieszczenia swojego sprawozdania w postaci elektronicznej, na ofi-
cjalnej, przeznaczonej do tego celu, stronie Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej (http://bopp.pozytek.gov.pl). 
 
Do zamieszczania plików w bazie sprawozdań opp, prowadzonej przez 
Departament Pożytku Publicznego w MPiPS, zaproszone są wszystkie 
organizacje posiadające status pożytku publicznego. Jednakże, obowiązek 
publikacji sprawozdania finansowego w internetowej bazie dotyczy jedy-
nie organizacji pożytku publicznego nieprowadzących działalności  
gospodarczej lub prowadzących działalność gospodarczą, ale nie speł- 
niających warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy, który  
stanowi:  
Ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek, które  
w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie 
finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: 
a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co 

najmniej 50 osób, 
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b)  suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równo-
wartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 EURO, 

c)  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji 
finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie  
polskiej co najmniej 5.000.000 EURO. 

 
Natomiast w stosunku do organizacji pożytku publicznego prowadzących 
działalność gospodarczą i spełniających co najmniej dwa spośród trzech 
warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy, obowiązek ogła-
szania ww. dokumentów w „Monitorze Polskim B” istnieje nadal, a publi-
kacja plików w internetowej bazie jest czynnością oddzielną i dobrowolną. 
 
Jednocześnie, istnieje możliwość (ale nie obowiązek) zamieszczania  
w internetowej bazie, obok sprawozdań finansowych również sprawoz-
dań merytorycznych. W ten sposób organizacja może wypełnić ustawowy 
obowiązek podawania sprawozdań merytorycznych do publicznej wia-
domości. 
 
Roczne sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone, nie później 
niż 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, przez właściwy 
organ, zgodnie z obowiązującym jednostkę statutem (zatwierdzenie musi 
mieć postać uchwały z klauzulą „zatwierdzam”). 
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II.  Badanie sprawozdań finansowych 
 
 
 
Zgodnie z Art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy badaniu i ogłaszaniu podlegają 
roczne sprawozdania finansowe pozostałych jednostek, które w poprze-
dzającym roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z następujących  
warunków:  
a. zatrudniały średniorocznie w przeliczeniu na pełne etaty, co najmniej 

50 osób, 
b. osiągnęły sumę aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stano-

wiącą równowartość co najmniej 2.500.000 euro przeliczeniu na  
walutę polską, 

c. osiągnęły przychody netto o równowartości co najmniej 5.000.000 euro 
w przeliczeniu na walutę polską. 

 
Organizacje posiadające status pożytku publicznego nawet jeśli nie  
spełniają wymogów określonych powyżej, przeprowadzają badanie 
ksiąg rachunkowych od 2005 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 285 poz. 2852) w spra- 
wie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku 
publicznego są do tego zobowiązane w przypadku, gdy spełnią łącznie 
trzy warunki: 
1) realizują zadania publiczne zlecone jako powierzone do wykonywa-

nia lub do wspierania zadania publicznego, 
2) otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację  

zleconych zadań publicznych w wysokości co najmniej 50 000 zł, 
3) osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej  

3 000 000 zł. 
 
Obowiązek badania musi zostać wykonany w roku następującym po roku, 
w którym organizacja spełniła łącznie trzy warunki. 
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Odpowiedzialność wynikająca z tytułu  
prowadzenia ksiąg rachunkowych 
 
Osoba, która przyjęła prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i kierownik 
jednostki są odpowiedzialni za: 
• sporządzenie sprawozdania finansowego, 
• sporządzenie go zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz  
• zawarcie w sprawozdaniu rzetelnych danych. 
 
Zgodnie z art. 77 pkt 2 ustawy niespełnienie powyższych wymagań pod-
lega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym  
karom łącznie. 
Ponadto kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność w przypadku: 
• niepoddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu, jeżeli 

obowiązek taki istniał, 
• niezłożenia w terminie rocznego sprawozdania do ogłoszenia, 
• niezłożenia w terminie rocznego sprawozdania do właściwego sądu 

rejestrowego (Krajowego Rejestru Sądowego). 
 
Zgodne z art. 79 ustawy ww. niedopełnienie obowiązków podlega 
grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
 
Nie jest natomiast zagrożone karą niezatwierdzenie sprawozdania finan-
sowego w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. 
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III.  Czynności przygotowawcze 
 
 
 
Przed przystąpieniem do sporządzenia sprawozdania finansowego należy 
dokonać następujących operacji: 
1. Weryfikacji stanu środków trwałych z ewidencją analityczną w przy-

padku, gdy prowadzona jest ewidencja w księdze inwentarzowej i po-
równywana jest ona z danym zapisem w księdze handlowej. 

2. Weryfikacji poprawności naliczenia amortyzacji za dany okres spra-
wozdawczy zgodnie z planem amortyzacji za dany rok i zasadami 
przyjętymi w polityce rachunkowości. 

3. Ustalenia zobowiązań (należności) rozrachunków publiczno-praw- 
nych wobec urzędu skarbowego (w zakresie podatku dochodowego 
od osób prawnych, fizycznych oraz VAT), ZUS oraz PFRON. Ustale-
nie to dotyczy zgodności ze składanymi deklaracjami.  

4. Ustalenia sald zobowiązań i należności z kontrahentami. Wszelkie 
zobowiązania i należności nie podlegają kompensacie, ponieważ 
zgodnie z zasadą ciągłości stanowią salda zamknięcia na dzień  
zamknięcia ksiąg, a stają się saldami otwarcia w nowym roku obroto-
wym. Kontrahentem organizacji są również jej pracownicy, w związ-
ku z tym konieczne jest ustalenie, czy pracownikom nie należą się do 
wypłacenia należności z tytułu wynagrodzeń lub czy nie mają nieroz-
liczonych zaliczek. 

5. Weryfikacji, czy w kosztach ujęto wszystkie operacje dotyczące za-
kończonego roku obrotowego. Nie można zapomnieć o dowodach 
księgowych otrzymanych po dniu bilansowym, a dotyczących zakoń-
czonego okresu. W przypadku, gdy fakturę za energię elektryczną  
dostaniemy w styczniu, a będzie dotyczyła zużycia grudniowego, to 
należy zakwalifikować ją do kosztów grudniowych. Podobnie z wy-
stawioną w grudniu umową o dzieło, mimo iż będzie zapłacona  
w styczniu, dotyczy kosztów grudniowych. 

6. W ramach weryfikacji kosztów należy zwrócić również uwagę na 
koszty poniesione w danym roku obrotowym, a dotyczącym następ-
nego roku obrotowego. Jeżeli w listopadzie zakupiono prenumeratę na 
12 miesięcy, tylko 2/12 kwoty faktury będzie dotyczyła danego roku 
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obrotowego natomiast reszta 10/12 będzie dotyczyła już kolejnego  
roku obrotowego. Pozostałą kwotę ujmiemy na koncie „rozliczenia 
międzyokresowe czynne”. 

7. Nie bez znaczenia jest również weryfikacja w zakresie kosztów przy-
pisanych do poszczególnych rodzajów działalności z uwzględnieniem 
kosztów działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej, kosztów  
administracyjnych oraz kosztów działalności gospodarczej. Po uzu-
pełnieniu rachunku wyników takiej możliwości już nie będzie. 

8. Sprawdzenia, czy w ramach prowadzonej działalności statutowej  
odpłatnej sporządzona jest kalkulacja na poziomie kosztów bez- 
pośrednich i czy wszystkie przychody i koszty z nią związane mają 
odzwierciedlenie w księgach handlowych. 

9. Weryfikacji podlegają również przychody bieżącego okresu. Spraw-
dzenia wymagają przychody, które zakwalifikowane będą do danego 
okresu ujętego w sprawozdaniu finansowym oraz wpływy, które nie 
dotyczą danego okresu sprawozdawczego. Jeżeli organizacja dostała 
dotację na półtora roku, a wpływ w całości nastąpił w 2005 r., to 
zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów tylko część 
przychodów – do wysokości kosztów poniesionych w danym roku  
obrotowym będziemy kwalifikować do przychodów 2005 r., a pozo-
stałą cześć uwzględnimy na koncie „przychody przyszłych okresów”. 

10. W zakresie czynności związanych z przygotowaniem do sprawozda-
nia finansowego należy także uwzględnić inwentaryzację gotówki  
w kasie. Odbywa się to poprzez powołanie przez kierownika jednostki 
(Dyrektora lub Zarząd) komisji 2–3 osobowej, która poprzez spis z na-
tury ustali, jaka jest wartość gotówki w kasie. Sprawdzeniu podlegały 
będą również druki ścisłego zarachowania np. czeki. 

 
Pracom przygotowawczym do sporządzenia sprawozdań finansowych 
towarzyszy również ustalenie sposobu wyceny na dzień bilansowy środ-
ków w walutach obcych. Wycena tych środków na dzień 31 grudnia po-
winna być według kursu nie wyższego niż średni kurs NBP z 31 grudnia 
danego roku. W przypadku posiadania przez organizację papierów warto-
ściowych (akcji, obligacji, bonów skarbowych itp.) wycena tych aktywów 
powinna zostać dokonana na dzień 31 grudnia danego roku według ich 
wartości rynkowych. 
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IV.  Inwentaryzacja majątku 
 
 
 
Organizacja przeprowadza inwentaryzację na postawie instrukcji inwen-
taryzacyjnej, którą opracowuje kierownik jednostki zgodnie z postano-
wieniami ustawy o rachunkowości.  
Inwentaryzacja „krok po kroku”: 
1. Jednostka stosuje zasady inwentaryzacji określone w ustawie, uzu- 

pełnione postanowieniami instrukcji oraz zasadami wynikającymi  
z obowiązującego w jednostce zakładowego planu kont. 

2. W pojęciu „inwentaryzacja” mieszczą się następujące czynności: 
a) ustalenie stanu faktycznego aktywów i pasywów za pomocą  

odpowiednich metod inwentaryzacji, 
b) udokumentowanie inwentaryzacji i jej wyników oraz wycena 

składników, jeżeli mają wyraz ilościowy, 
c) ustalenie różnic stwierdzonych między stanem rzeczywistym  

a stanem księgowym, 
d) wyjaśnienie stwierdzonych różnic i podanie ich przyczyn, 
e) dostosowanie danych wynikających z ewidencji księgowej do  

danych rzeczywistych, 
f) rozliczenie osób odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych  

z powierzonego im mienia, 
g) ocena przydatności inwentaryzowanych składników oraz realności 

ich stanu księgowego, 
h) podjęcie decyzji w sprawie stwierdzonych różnic pomiędzy sta-

nem księgowym a stanem faktycznym (wyeliminowanie – jeżeli 
jest to możliwe – przyczyn je powodujących), 

i) rozliczenie różnic w księgach rachunkowych danego roku obro-
towego w celu doprowadzenia do zgodności zapisów księgowych 
ze stanem rzeczywistym. 

3. Przedmiotem inwentaryzacji są wszystkie ujęte w ewidencji aktywa  
i pasywa jednostki, a w szczególności: 
a) rzeczowe składniki aktywów trwałych, do których zalicza się: 
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i. środki trwałe, 
ii. środki trwałe w budowie, 

b) wartości niematerialne i prawne, 
c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych: 

i. materiały, w tym: materiały podstawowe, paliwo, 
ii. towary, tj. rzeczowe składniki majątku nabyte w celu sprzedaży, 

d) aktywa finansowe, w tym: 
i. nieruchomości, 
ii. wartości niematerialne i prawne, 

iii. długo- i krótkoterminowe udziały, akcje, 
iv. inne papiery wartościowe, 
v. dzieła sztuki, eksponaty muzealne, 

vi. udzielone pożyczki, 
vii. środki pieniężne – krajowe i zagraniczne, tj. gotówka w ka-

sach, czeki i weksle płatne w terminie do 3 miesięcy, środki 
pieniężne na rachunkach bankowych, inne aktywa pieniężne, 

viii. należności i zobowiązania, 
ix. pozostałe aktywa i pasywa. 

4. Inwentaryzacją należy także objąć: 
a) znajdujące się w jednostce obce składniki aktywów, które zostały 

powierzone do przechowywania, przetworzenia, sprzedaży lub 
użytkowania, 

b) własne składniki aktywów, które zostały powierzone innym jed-
nostkom w celu ich przerobu, użytkowania, przechowania itp. 

5. W jednostce stosuje się następujące rodzaje i metody inwentaryzacji 
rzeczowych i pieniężnych składników majątku: 
a) inwentaryzację okresową (w tym roczną, przeprowadzaną zgod-

nie z postanowieniami ustawy), 
b) inwentaryzację zdawczo – odbiorczą (okolicznościową), przepro-

wadzaną na okoliczność zmiany osób materialnie odpowiedzial-
nych (po spełnieniu określonych warunków może ona być uznana 
za inwentaryzację okresową, a w tym roczną), 

c) inwentaryzację niezapowiedzianą. 
6. Do kierownika jednostki – zarządu organizacji w zakresie inwentary-

zacji należy: 
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a) wydawanie wewnętrznych przepisów w zakresie inwentaryzacji  
– w szczególności zarządzenia wewnętrznego w sprawie prze-
prowadzenia inwentaryzacji, 

b) powoływanie organów i osób zobowiązanych do przeprowadze-
nia inwentaryzacji, 

c) zatwierdzanie zaopiniowanych (przez głównego księgowego) 
wniosków komisji inwentaryzacyjnej, 

d) podejmowanie poleceń w sprawie wykorzystania w przyszłości 
spostrzeżeń dokonanych podczas inwentaryzacji oraz innych  
decyzji w sprawie inwentaryzacji. 

7. Do kompetencji głównego księgowego w zakresie inwentaryzacji  
należy: 
a) przedstawienie zarządowi organizacji wniosków w sprawach, np.: 

i. powołania przewodniczącego oraz członków komisji inwen-
taryzacyjnej, a także innych specjalistów, których kwalifi- 
kacje pozwolą na rzetelne określenie wartości inwentary- 
zowanych składników aktywów i pasywów (np. oszaco- 
wanie ilości składników zwałowych czy ustalenie stanu 
skomplikowanych rozrachunków, np. z kontrahentem za- 
granicznym z tytułu kompletacji dostaw, ustalenie aktywów  
i pasywów nie objętych spisem z natury lub potwierdze- 
niami sald), 

ii. częściowego lub całkowitego unieważnienia określonych  
spisów z natury, 

iii. zarządzenia spisów ponownych, uzupełniających lub dodat-
kowych, 

b) sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwenta-
ryzacyjnych, 

c) uzgadnianie z przewodniczącym komisji inwentaryzacyjnej termi-
narza wykonywania poszczególnych etapów inwentaryzacji, 

d) zapewnienie uzgodnienia ewidencji księgowej z ewidencją pro-
wadzoną w poszczególnych polach spisowych, 

e) zapewnienie dokonania inwentaryzacji aktywów i pasywów  
nie objętych spisami z natury, tj. środków pieniężnych i kredy- 
tów bankowych oraz rozrachunków, z wyjątkiem spornych  
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i wątpliwych, publicznoprawnych oraz z pracownikami i inny- 
mi osobami nie prowadzącymi ewidencji – drogą uzgodnienia 
sald, 

f) zapewnienie dokonania inwentaryzacji aktywów i pasywów nie 
objętych spisami z natury i potwierdzeniem sald, tj. pozostałych 
aktywów i pasywów – drogą weryfikacji stanów księgowych z do-
kumentacją, 

g) zapewnienie wyceny arkuszy spisowych, 
h) ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, dokonanie ewentualnych 

kompensat i ujęcia w księgach wyników inwentaryzacji, 
i) zaopiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej w sprawie 

rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. 
8. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji inwentary- 

zacyjnej należy w szczególności: 
a) stawianie wniosków w sprawie powołania składu osobowego  

komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych, 
b) wyznaczenie spośród członków komisji zastępcy przewodniczą-

cego oraz ustalenie czynności dla członków komisji, 
c) przeprowadzenie szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej 

oraz zespołów spisowych, 
d) ustalenie terminów rozpoczęcia i zakończenia prac inwentaryza-

cyjnych – opracowanie planu inwentaryzacji, 
e) organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rze-

czowych składników majątku oraz pozostałych składników bilan-
sowych, a także dopilnowanie ich wykonania we właściwym  
terminie, 

f) prowadzenie rozliczenia arkuszy spisowych z natury, stanowią-
cych druki ścisłego zarachowania, 

g) skompletowanie wszystkich protokołów inwentaryzacyjnych, spo-
rządzonych dla składników bilansowych inwentaryzowanych  
innymi metodami niż spis z natury, 

h) stawianie uzasadnionych wniosków w sprawie: 
i. zmiany terminu inwentaryzacji, 
ii. inwentaryzacji niektórych składników na podstawie obliczeń 

technicznych lub szacunku, 
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iii. powołania fachowców lub rzeczoznawców do ustalenia sta-
nów rzeczywistych składników majątku inwentaryzowanych 
na podstawie obmiaru lub szacunku, 

iv. przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób uproszczony, prze-
prowadzenia spisów uzupełniających lub powtórnych, 

i) kontrolowanie przygotowań do przeprowadzenia inwentaryzacji 
(np. odpowiednie przygotowanie składników rzeczowych w ma-
gazynach, przygotowanie pism do kontrahentów w celu potwier-
dzenia sald), 

j) kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wy- 
pełnionych arkuszy inwentaryzacyjnych i innych dokumentów  
z inwentaryzacji, 

k) dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień odnośnie ewentu-
alnych różnic inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedzialne za 
ich powstanie, 

l) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i posta-
wienie wniosków w sprawie ich rozliczenia, 

m) przygotowanie wniosków o wszczęcie dochodzenia w przypadku 
ujawnienia niedoborów i szkód zawinionych, 

n) stawianie wniosków w sprawie sposobu zagospodarowania – ujaw-
nionych w czasie inwentaryzacji zapasów niepełnowartościowych, 
zbędnych lub nadmiernych oraz w sprawie usprawnienia gospodar-
ki rzeczowymi i pieniężnymi składnikami majątku. 

9. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej może część z uprawnio-
nych czynności zlecić do wykonania członkom komisji inwentary- 
zacyjnej. Nie zwalnia to go jednak od odpowiedzialności za ich  
prawidłowe i terminowe wykonanie. 

10. Członków komisji inwentaryzacyjnej powołuje kierownik jednostki – 
zarząd organizacji.  

11. Członków komisji spisowych powołuje przewodniczący komisji  
inwentaryzacyjnej. 

12. Osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone im składniki ma- 
jątkowe składają oświadczenia. 

13. Osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone im składniki mająt-
kowe składają oświadczenia o ujęciu w ewidencji magazynowej  
i przekazaniu do działu księgowości. 
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14. Do obowiązków zespołu spisowego należy: 
a) zapoznanie się z regulaminem (instrukcją) inwentaryzacji oraz  

z przepisami o prowadzeniu spisu z natury, 
b) zaopatrzenie się w arkusze spisowe i inne potrzebne druki, 
c) poinformowanie kierownika danej placówki i osoby materialnie 

odpowiedzialnej o zarządzeniu inwentaryzacji w określonym ter-
minie, 

d) skompletowanie od tych osób oświadczeń przedremanentowych, 
stwierdzających między innymi, że: 

i. dokumentacja placówki jest aktualna i kompletna, 
ii. wszystkie dowody zostały przekazane do księgowości, 

iii. wszystkie składniki majątkowe znajdują się w danej placówce 
lub innych wskazanych miejscach, 

iv. nie występują (lub występują) okoliczności, które mogą mieć 
wpływ na wyniki spisu i wyliczenie końcowe, 

e) ustalenie kolejności spisu składników majątku, 
f) sprawdzenie przyrządów pomiarowych pod względem użyteczno-

ści, sprawności i posiadania aktualnej legalizacji urzędowej, 
g) zorganizowanie pracy w ten sposób, aby normalna działalność nie 

została zakłócona, 
h) terminowe przeprowadzenie spisu z natury na wyznaczonym polu 

spisowym, 
i) terminowe przekazanie przewodniczącemu komisji inwentaryza-

cyjnej arkuszy spisowych oraz informacji o wszelkich stwierdzo-
nych w toku spisu nieprawidłowościach, zapasach niepełnowarto-
ściowych, 

j) przedstawienie sprawozdania z przebiegu spisu z natury. 
15. Plan inwentaryzacji opracowuje kierownik komórki inwentaryzacyj-

nej. Plan inwentaryzacyjny sporządzany jest odrębnie dla każdego  
roku, z podziałem na miesiące. Terminy przyjęte w planie inwentary-
zacji nie powinny zakłócać normalnej działalności. 

16. Harmonogram inwentaryzacji opracowuje kierownik komórki inwen-
taryzacyjnej. 
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Rodzaje i terminy inwentaryzacji 

Rodzaj składnika majątku Metoda  
inwentaryzacji 

Termin  
inwentaryzacji 

1. Środki pieniężne znajdujące się w kasie 
(krajowe i zagraniczne). 

2. Papiery wartościowe (weksle, czeki obce, 
akcje, obligacje, itp.). 

3. Produkty w toku produkcji. 

spis z natury Na ostatni dzień 
roku obrotowego,  
co roku. 

Znajdujące się na terenie niestrzeżonym: 
1. Zapasy materiałów, półfabrykatów,  

produktów gotowych, towarów. 
2. Środki trwałe. 
3. Maszyny i urządzenia objęte inwestycją 

rozpoczętą. 
4. Składniki majątkowe będące własnością 

obcych jednostek. 

spis z natury Ostatni kwartał roku 
obrotowego do 
15 dnia następnego 
roku obrotowego, 
czyli od 1.10. do 
15.01. następnego 
roku, co roku. 

Znajdujące się na terenie strzeżonym: 
1.   Zapasy materiałów, półfabrykatów, wyro-

bów gotowych, towarów objętych ewiden-
cją ilościowo-wartościową. 

spis z natury Ostatni kwartał roku 
obrotowego do  
15 dnia następnego 
roku obrotowego, 
czyli od 1.10. do 
15.01. następnego 
roku, raz na dwa 
lata. 

Znajdujące się na terenie strzeżonym: 
1. Środki trwałe z wyjątkiem gruntów. 
2. Maszyny i urządzenia objęte inwestycją 

rozpoczętą. 

spis z natury Ostatni kwartał roku 
obrotowego do  
15 dnia następnego 
roku obrotowego. 
Najczęściej w okre-
sie od 1.10. do 
15.01. następnego 
roku, raz na cztery 
lata. 

1.  Grunty i środki trwałe trudnodostępne. 
2.  Należności sporne i dochodzone na drodze 

sądowej. 
3.  Należności i zobowiązania wobec pracow-

ników, od 2002 r. również innych osób  
fizycznych nie prowadzących działalności 
gospodarczej. 

4.  Należności i zobowiązania z tytułów  
publicznoprawnych. 

w drodze  
weryfikacji 

poprzez 
porównanie  

danych 
w księgach 

rachunkowych 
z danymi 

wynikającymi  

Ostatni kwartał roku 
obrotowego do  
15 dnia następnego 
roku obrotowego. 
Najczęściej w okre-
sie od 1.10. do 
15.01. następnego 
roku. 
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Rodzaj składnika majątku Metoda  
inwentaryzacji 

Termin  
inwentaryzacji 

5.  Inwestycje rozpoczęte (z wyjątkiem maszyn 
i urządzeń). 

6.  Wartości niematerialne i prawne. 
7.  Rozliczenia międzyokresowe czynne i bier-

ne oraz przychody przyszłych okresów. 
8.  Kapitały i fundusze oraz rezerwy. 

z dokumentów 

1.  Środki pieniężne zgromadzone na rachun-
kach bankowych. 

2.  Należności i zobowiązania (z wyjątkiem 
publicznoprawnych, spornych i od pracow-
ników, a od 2002 r. tylko należności). 

3.  Pożyczki i kredyty. 
4.  Własne składniki majątkowe powierzone 

innym instytucjom. 

w drodze  
uzyskania  

potwierdzenia 
salda 

Ostatni kwartał roku 
obrotowego do  
15 dnia następnego 
roku obrotowego. 
Najczęściej w okre-
sie od 1.10. do 
15.01. następnego 
roku. 
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V.  Wycena aktywów i pasywów 
 
 
 
W polityce rachunkowości ustala się sposoby wyceny aktywów i pasy-
wów. Poszczególne składniki można wyceniać według przypisanych za-
sad wyceny i według tych zasad przenosi się ich wartość do sprawozdania 
finansowego. Za politykę rachunkowości w każdej organizacji odpowiada 
kierownik jednostki (np. Zarząd). Polityka ta musi być zatwierdzona 
uchwałą i przyjęta do stosowania w danym roku obrotowym.  
 

Zasady wyceny aktywów i pasywów 

L.p. Składnik aktywów  
i pasywów Zasady wyceny 

1. Środki trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne 

Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub 
wartość przeszacowana (po aktualizacji 
wyceny środków trwałych) pomniejszona  
o odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe oraz 
z tytułu trwałej utraty wartości. 

2. Środki trwałe w budowie Ogół kosztów pozostających w bezpośred-
nim związku z ich nabyciem lub wytwo-
rzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. 

3. Udziały w innych jednost-
kach albo inne inwestycje 
zaliczone do aktywów  
trwałych 

Cena nabycia pomniejszona o odpisy  
z tytułu trwałej utraty wartości lub według 
wartości godziwej. Wartość w cenie  
nabycia można przeszacować do wartości  
w cenie rynkowej, a różnicę z przeszaco-
wania rozliczyć.  

4. Udziały w jednostkach  
podporządkowanych  

Zasada, jak w innych jednostkach, z tym  
że udziały zaliczane do aktywów trwałych 
mogą być wyceniane metodą praw własności. 

5. Inwestycje krótkoterminowe Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia 
zależnie od tego, która z nich jest niższa,  
a krótkoterminowe inwestycje, dla których 
nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób 
określonej wartości godziwej. 
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L.p. Składnik aktywów  
i pasywów Zasady wyceny 

6. Rzeczowe składniki  
aktywów obrotowych 

Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie 
wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień 
bilansowy. 

7. Należności i udzielone  
pożyczki  

W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowa-
niem ostrożności 

8. Zobowiązania  W kwocie wymagającej zapłaty, przy czym 
zobowiązania finansowe, których uregulo-
wanie zgodnie z umową następuje drogą 
wydania aktywów finansowych innych niż 
środki pieniężne lub wymiany na instrumenty 
finansowe – według wartości godziwej. 

9. Rezerwy W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej 
wartości. 

10. Fundusze i kapitały,  
pozostałe aktywa i pasywa 

Wartość nominalna. 

 
Aktywa i pasywa można wyceniać w cenie nabycia, koszcie wytworzenia, 
wartości godziwej lub cenie sprzedaży netto. 
 
Cena nabycia to cena zakupu składników aktywów obejmująca kwotę 
należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatków VAT  
i akcyzowego. Jedynie w przypadku importu należy powiększyć ją o ob-
ciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz o koszty bezpośrednio 
związane z zakupem i przystosowaniem składników aktywów do stanu 
zdatnego do używania lub wprowadzania do obrotu, łącznie z kosztami 
transportu, załadunku, wyładunku oraz składowania, Cenę nabycia obni-
ża się o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia. 
 
Jeżeli nie ma możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów  
(np. komputera), a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym  
w drodze darowizny – przy wycenie należy kierować się ceną sprzedaży 
takiego samego lub podobnego przedmiotu. Należy również zwróć  
uwagę, by wycena ta nie przekroczyła wartości zakupu podobnego 
przedmiotu na rynku. Taką wycenę potwierdza się protokołem przez po-
wołaną do tego celu komisję. W sytuacji, gdy komisja nie jest w stanie 
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oszacować wartości danego przedmiotu, może ona zamówić wycenę  
i posiłkować się nią przy ustalaniu ceny. 
 
Koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz 
wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół kosztów poniesio-
nych przez organizację w okresie budowy, przystosowania i ulepszenia 
danego środka trwałego. Dotyczy to czasu do dnia bilansowego lub przy-
jęcia do używania. Koszt wytworzenia obejmuje również: 
− nie podlegający odliczeniu podatek VAT oraz podatek akcyzowy, 
− koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania  

i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego 
tytułu. 

 
Wartość godziwa jest to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby 
zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach tran- 
sakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi, niepowiązanymi ze sobą 
stronami. 
 
Cena (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów to możliwa do uzys- 
kania na dzień bilansowy cena sprzedaży, bez podatku VAT i podatku 
akcyzowego, pomniejszona o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia 
oraz koszty związane z przystosowaniem składników do sprzedaży i kosz-
ty dokonania sprzedaży. Cenę sprzedaży netto powiększa się o należną 
dotację przedmiotową. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia ceny sprzedaży 
netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego  
wartość godziwą na dzień bilansowy.  
 
Wybór metod ewidencji poszczególnych aktywów i pasywów leży po 
stronie organizacji. Nie ma uniwersalnych systemów ewidencji aktywów  
i pasywów. Trzeba określić je z uwzględnieniem specyfiki działalności 
danej organizacji.  
 
 
 



Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 

 
33 

VI.  Bilans 
 
 
1. Ogólne zasady sporządzania bilansu 
 
Bilans sporządza się w języku polskim w walucie polskiej. Dane liczbowe 
można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie znie-
kształca to obrazu jednostki gospodarczej zawartego w bilansie (art. 45 
ust. 5 ustawy). Każdy bilans powinien zawierać szereg elementów: 
• dokładne określenie organizacji, dla której został on sporządzony, 
• wyszczególnienie przewidzianych w ustawie pozycji, grup i wartości 

aktywów oraz pasywów, 
• łączną sumę bilansową – aktywów i pasywów, 
• datę, na którą bilans został sporządzony (moment bilansowy), 
• podpisy osób odpowiedzialnych za rzetelne i prawidłowe sporządze-

nie bilansu (podpisy kierownika jednostki i głównego księgowego). 
 

Do podstawowych zasad sporządzania bilansu należy zaliczyć: 
1. Zasadę równowagi bilansowej, zgodnie z którą ogólna kwota akty-

wów musi być równa łącznej sumie pasywów. 
2. Zasadę segregacji, według której elementy majątku należy zakwalifi-

kować do właściwej grupy i podgrupy bilansu, przy czym aktywa  
ujmuje się według rosnącego stopnia płynności, natomiast pasywa 
według rosnącego stopnia wymagalności (art. 46 ustawy oraz załącz-
nik nr 1 ustawy). 

3. Zasadę dnia bilansowego – bilans zawsze sporządza się na określony 
dzień (art. 3 ust. 1 pkt 10 oraz art. 45 ust. 1 ustawy). 

4. Zasadę ciągłości – bilans zamknięcia minionego okresu jest bilansem 
otwarcia na okres następny (art. 5 ust. 1 ustawy).  

5. Zasadę kompletności, według której w bilansie należy ująć wszystkie 
składniki majątku i źródła ich finansowania nawet wtedy, gdy po  
sporządzeniu bilansu, a przed jego zatwierdzeniem, organizacja 
otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na  
bilans (art. 54 ustawy). 

6. Zasady formalne, które określają wzór informacyjny, wymagany  
stopień szczegółowości i jego zgodność ze stanem faktycznym. 
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Obecnie stosowaną metodą sporządzania bilansu jest tzw. metoda netto. 
Polega ona na tym, że wybrane pozycje bilansowe pomniejsza się o od-
powiednie wielkości je korygujące, a nie wykazuje oddzielnie, np.: 
o składniki aktywów pomniejsza się o odpisy aktualizujące ich wartość, 

np. należności pomniejsza się o odpisy aktualizujące wartość rozra-
chunków, 

o środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się po 
odjęciu odpisów umorzeniowych oraz odpisów z tytułu utraty ich 
wartości, 

o wynik finansowy, bez względu na jego wartość, wykazuje się zawsze 
w pasywach.  

 
 
2. Charakterystyka aktywów bilansu 
 
Właściwa interpretacja składników majątkowych i źródeł ich finansowa-
nia, czyli aktywów i pasywów, ułatwia sporządzanie bilansu, konstrukcję 
planu kont, a także ocenę organizacji dokonaną na podstawie sprawoz-
dań finansowych. 
Aktywa stanowią kontrolowane przez organizację zasoby majątkowe  
o wiarygodnie określonej wartości. Należy zaznaczyć, że aktywa to zaso-
by, które: 
• są kontrolowane przez organizację, 
• według przewidywań, przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne. 
 
Przez kontrolowanie aktywów należy rozumieć zdolność do sprawowa-
nia kontroli nad dopływem korzyści ekonomicznych do podmiotu, co 
przeważnie wymaga posiadania tytułu prawnego (np. tytułu własności).  
W praktyce wystarczy jednak, aby organizacja mogła zgodnie z prawem 
ograniczyć dostęp do tych korzyści osobom trzecim (np. przez tajemnicę 
służbową, prawa autorskie lub leasing obiektu).  
 
Korzyści ekonomiczne nie muszą oznaczać jedynie wpływu środków  
pieniężnych. Mogą przybierać różnorodne formy, np. składnik aktywów 
może być wymieniony na inne aktywa, składnik aktywów może być  
wykorzystany jako środek w działalności gospodarczej. Podstawowym 
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kryterium ujęcia składnika w aktywach, zgodnie z ustawą oraz Ramami 
Konceptualnymi MSR, jest więc przynoszenie przez ten składnik korzyści 
ekonomicznych. W przypadku, gdy składnik aktywów nie spełnia kryterium 
korzyści ekonomicznych, wówczas należy np. dokonać pomiaru utraty 
wartości, którą odpisuje się w ciężar kosztów (art. 28, ust. 7 ustawy). 
 
Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt 12 i 13 ustawy pod pojęciem aktywów trwa-
łych rozumie się kontrolowane przez organizację zasoby majątkowe  
o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zda-
rzeń, które nie są zaliczone do aktywów obrotowych. Należy zaznaczyć, 
że zdolność do kontrolowania przyszłych korzyści ekonomicznych wyni-
ka zazwyczaj z tytułu prawnego np. akt własności, umowa. 
W skład aktywów trwałych według ustawy o rachunkowości wchodzą 
(numeracja pozycji zgodna z załącznikiem nr 1 ustawy): 
 
 
A.I. Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy 
obejmują nabyte przez organizację prawa majątkowe nadające się do 
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby 
organizacji, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa po-
krewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków 
towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how.  
Inne wartości niematerialne i prawne są zdefiniowane w cytowanym 
wcześniej art. 3, ust. 1 pkt 14 ustawy, np. licencje, koncesje, autorskie 
prawa majątkowe. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i praw-
nych stanowią dokonane przedpłaty na ich nabycie. 
 
 
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Kolejną grupę aktywów trwałych stanowią rzeczowe aktywa trwałe,  
a mianowicie: środki trwałe (A.II.), środki trwałe w budowie (A.II.) oraz 
zaliczki na środki trwałe w budowie (A.II.). 
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Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy) są to rzeczowe aktywa trwałe  
i zrównane z nimi, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczno-
ści dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na 
własne potrzeby jednostki, a w szczególności: 
• nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania grun-

tów, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spół-
dzielcze prawo do lokalu użytkowego, 

• maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 
• inwentarz żywy. 
 
Środki trwałe w budowie (art. 3, ust. 1, pkt 16 ustawy) stanowią środki 
trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego 
środka trwałego. Należy zaznaczyć, że w wyniku zakończenia budowy 
większość środków będzie ujęta w rzeczowym majątku trwałym, jednak 
efekty budowy mogą być ujęte jako inwestycje, jeżeli budowa była pro-
wadzona na potrzeby „spekulacyjne”. 
 
Zaliczki na środki trwałe w budowie stanowią dokonane przedpłaty na 
ich nabycie. Figurują one zazwyczaj na koncie „Pozostałe rozrachunki”. 
 
 
A.III. Należności długoterminowe 
 
Długoterminowe należności stanowią spodziewane wpływy korzyści 
ekonomicznych, które nastąpią w okresie powyżej roku, licząc od dnia 
bilansowego. Należy zaznaczyć, że nie ujmuje się tu należności z tytułu 
dostaw, usług, nawet wtedy, gdy termin ich wymagalności będzie dłuższy 
od 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Wymienione należności  
w całości ujmowane są w aktywach obrotowych z podziałem na: do  
12 miesięcy, powyżej 12 miesięcy. W przypadku innych należności  
obowiązują aktualne zasady ich ujmowania w bilansie, i tak: jeżeli będą 
wymagalne w ciągu 12 miesięcy, ujmuje się je w aktywach obrotowych, 
natomiast jeżeli część lub ich całość jest wymagalna powyżej 12 miesię-
cy, zestawia się je w aktywach trwałych. Należy ponadto zaznaczyć, że 
należności długoterminowe zestawia się w podziale na: 
• od jednostek powiązanych, 
• od pozostałych jednostek.  
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Przykładem długoterminowych należności mogą być kaucje wpłacone 
organizacji z tytułu najmu lokali, jeżeli podpisane umowy wygasają póź-
niej niż rok po dniu bilansowym.  
 
 
A.IV. Inwestycje długoterminowe 
 
Zgodnie z układem bilansu do inwestycji długoterminowych zalicza się: 
• nieruchomości, 
• wartości niematerialne i prawne, 
• długoterminowe aktywa finansowe: 

o udziały i akcje, 
o inne papiery wartościowe, 
o udzielone pożyczki, 
o inne długoterminowe aktywa finansowe. 

 
Według art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy przez inwestycje rozumie się aktywa 
nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyro-
stu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, 
dywidend lub innych pożytków, a w szczególności aktywa finansowe oraz 
te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które są użytkowane 
przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. 
 
Zasady interpretacji pojęć – nieruchomości oraz wartości niematerialnych 
i prawnych na potrzeby klasyfikacji ich do inwestycji są następujące: 
• składniki te mogą mieć postać gruntów, prawa wieczystego użytko-

wania gruntu, budowli, budynków, lokali, 
• klasyfikując wymienione składniki do inwestycji, należy zwracać 

uwagę na cel ich nabycia, którym jest uzyskanie korzyści w postaci 
wzrostu wartości lub innych pożytków (na przykład z tytułu najmu, 
dzierżawy), 

• do inwestycji nie zalicza się: budynków i budowli w toku budowy lub 
ulepszenia (są to środki trwałe w budowie). 

 
Obok inwestycji w nieruchomości i w wartości niematerialne i prawne 
występują inwestycje finansowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy 
aktywa finansowe stanowią:  
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• aktywa pieniężne,  
• instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki,  
• wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych, 
• prawo wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na  

korzystnych warunkach.  
 
Ponadto należy uwzględnić art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. b ustawy, według któ-
rego do finansowych aktywów obrotowych zalicza się te elementy, które 
są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy 
od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, 
albo stanowią aktywa pieniężne. Dlatego można stwierdzić, że składniki 
majątku będą zaliczone do długoterminowych aktywów finansowych, 
jeżeli są wymagalne lub przeznaczone do zbycia powyżej 12 miesięcy od 
dnia bilansowego lub daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia. Warto 
również pamiętać o art. 35, ust. 6 i 7 ustawy, który zezwala na przekwali-
fikowanie składników ujmowanych w długoterminowych aktywach finan-
sowych do krótkoterminowych lub odwrotnie. 
 
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 
stanowią: 
1. Aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikają-

cych z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników 
rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu. 

2. Aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się 
przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela  
podobnych aktywów finansowych, co do którego istnieje duże praw-
dopodobieństwo realizacji w krótkim terminie (tzn. do 3 miesięcy)  
zakładanych korzyści ekonomicznych. 

3. Pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy jed-
nostka uznaje zawarte kontrakty za instrument zabezpieczający. 

4. Zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych 
oraz innych instrumentów finansowych w przypadku zawarcia przez 
jednostkę umowy sprzedaży krótkiej. 

5. Pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka przeznacza 
do sprzedaży w krótkim terminie. 
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Jednostka nie może przeklasyfikować aktywów wcześniej zaliczonych 
jako „przeznaczonych do obrotu” do żadnej innej kategorii. Możliwe jest 
natomiast przekwalifikowanie z innych kategorii aktywów finansowych, 
jeśli jednostka może udowodnić, że wykorzystywała te aktywa w celu 
realizacji krótkoterminowych zysków. 
 
Pożyczki udzielone i należności własne stanowią: 
1. Aktywa finansowe powstałe na skutek bezpośredniego wydania dru-

giej stronie kontraktu środków pieniężnych. Przykładowo mogą do tej 
grupy być zaliczone: pożyczki, lokaty terminowe. 

2. Obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za 
wydanie bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych, 
jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie 
utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi, a więc: 
–  obligacje zakupione na rynku pierwotnym, 
–  weksle otrzymane bezpośrednio od kontrahenta, 
–  bony skarbowe i komercyjne. 

 
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 
zalicza się nie zakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności 
własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają ter- 
min wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do 
otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, np. opro-
centowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie pod warunkiem, 
że jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się 
one wymagalne. 
 
Przykładem aktywów utrzymywanych do terminu zapadalności są: 
• zakupione kredyty i wierzytelności, 
• dłużne instrumenty finansowe zakupione na rynku wtórnym. 
 
Analizując przedstawione warunki, można zauważyć, że w wypadku 
klasyfikacji aktywów finansowych do tej grupy, jednostka musi udoku-
mentować nie tylko swój zamiar utrzymania tych aktywów do terminu 
zapadalności, ale również udowodnić, że zamiar ten może być zreali-
zowany. 
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Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
 
Do wymienionej grupy zalicza się pozostałe aktywa finansowe, które nie 
spełniają warunków zaliczenia ich do omówionych wcześniej kategorii 
instrumentów finansowych. W szczególności można tu zaliczyć akcje  
lub udziały w innych podmiotach, których jednostka nie nabyła w celu 
realizacji krótkoterminowych zysków spekulacyjnych.  
 
 
A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 
Ostatnią grupę aktywów trwałych stanowią długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe.  
 
Obejmują one przede wszystkim rozliczenia międzyokresowe kosztów, 
które będą rozliczane powyżej 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. 
Należy zaznaczyć, że rozliczenia międzyokresowe wynikają z art. 6 
ustawy. Do podstawowych przykładów rozliczeń międzyokresowych  
należy zaliczyć: 
• koszty przygotowania nowej produkcji (w przypadku prowadzenia 

działalności gospodarczej), 
• koszty realizowanych prac rozwojowych, 
• koszty remontów rozliczanych w czasie, 
• koszty zapłaconych czynszów, składek na ubezpieczenia majątkowe,  
• zapłacone z góry odsetki, 
• poniesione koszty z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń. 
 
 
W skład aktywów obrotowych wchodzą: 
 
B.I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 
 
Zapasy, zgodnie z układem bilansu, należy podzielić na następujące  
grupy, a mianowicie: 
• materiały, 
• półprodukty i produkty w toku, 
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• produkty gotowe, 
• towary, 
• zaliczki na poczet dostaw. 
 
Materiały stanowią nabyte rzeczowe lub wyjątkowo wytworzone przez 
jednostkę składniki majątku, przeznaczone do zużycia na własne potrze-
by, np.: materiały potrzebne dla wytworzenia produktów, materiały biu-
rowe, części zapasów do środków trwałych, odzież robocza i ochronna, 
nośniki energii, odpady powstałe w toku produkcji lub likwidacji środków 
trwałych, opakowania. 
 
Półprodukty stanowią wyroby, które przeszły określoną fazę produkcji, 
przeznaczone są do montażu, wykorzystania w dalszym procesie wytwa-
rzania produktu. Produkty w toku stanowią wyroby lub usługi znajdujące 
się w trakcie procesu produkcyjnego.  
 
Produkty gotowe są to efekty działalności firmy przeznaczone do sprze-
daży (wyroby gotowe, zakończone usługi).  
 
Towary stanowią nabyte rzeczowe składniki majątku przeznaczone do 
odsprzedaży w niezmienionej postaci.  
Należy zaznaczyć, że do zapasów zalicza się grunty i inne nieruchomości 
nabyte z przeznaczeniem do odsprzedaży, jeżeli nie są zliczone do środ-
ków trwałych lub inwestycji. 
 
 
B.II. Należności krótkoterminowe 
 
Należności krótkoterminowe, zaliczane do aktywów obrotowych, stanowią: 
• wszystkie należności z tytułu dostaw i usług niezależnie od umowne-

go terminu ich wymagalności (zapłaty), np. należności z tytułu sprze-
daży ratalnej ujmuje się jako aktywa obrotowe mimo, że okres ich 
wymagalności może wynosić powyżej 12 miesięcy, 

• należności z innych tytułów niż sprzedaż (np. z tytułu udzielonych po-
życzek dla pracowników, należności od budżetu z tytułu nadpłaconych 
podatków) wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
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Należy pamiętać, że w pozycji B.II. aktywów nie ujmuje się należności  
z tytułu zaliczek zapłaconych dostawcom. Zaliczki te wykazuje się w gru-
pie aktywów, której zaliczka dotyczy, i tak zaliczki zapłacone na poczet 
nabycia: 
• wartości niematerialnych i prawnych – wykazuje się w pozycji A.I. 

aktywów, 
• środków trwałych w budowie – wykazuje się w pozycji A.II. aktywów, 
• towarów, materiałów, usług – wykazuje się w pozycji B.I. aktywów. 
 
W bilansie należności należy ująć w podziale na jednostki powiązane  
i pozostałe, co przedstawia następujące zestawienie: 
1.  Należności od jednostek powiązanych: 

• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
o do 12 miesięcy, 
o powyżej 12 miesięcy. 

• inne należności. 
2.  Należności od pozostałych jednostek: 

• należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
o do 12 miesięcy, 
o powyżej 12 miesięcy. 

• należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń spo- 
łecznych, 

• inne należności, 
• należności dochodzone na drodze sądowej. 

 
Tytuły należności ujmowanych poszczególnych pozycjach bilansu zawie-
ra tabela  
 

Tytuły należności wykazywane w poszczególnych pozycjach bilansu 

Pozycja bilansu Tytuły należności 

B.II. Należności z tytułu dostaw  
i usług 

–  należności, w tym także sporne, jednak niekiero-
wane na drogę postępowania sądowego i nie-
sprzedane innym jednostkom za dostarczone od-
biorcom wyroby, roboty i usługi oraz towary, 

–  posiadane na dzień bilansowy weksle i czeki uzy-
skane za należności z tytułu dostaw i usług, ale 
zwrócone wobec braku pokrycia. 
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Pozycja bilansu Tytuły należności 

B.II. Należności z tytułu podat-
ków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 

–  nadpłaty podatków, 
–  nadwyżka VAT naliczonego nad należnym, 
–  należne dotacje, 
–  należne środki od ZUS, 
–  inne należności, w stosunku do których stosuje się 

postanowienia Ordynacji Podatkowej. 

B.II. Inne należności  –  należności od jednostek, którym sprzedano środki 
trwałe, środki trwałe w budowie, inwestycje w nie-
ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, 
inne należności niestanowiące przedmiotu wła-
ściwej działalności jednostki, 

–  należności od pracowników z tytułu stosunku 
pracy, udzielonych zaliczek na poczet kosztów 
podróży służbowej, zakupów, udzielonych pra-
cownikom pożyczek, w tym także na cale miesz-
kaniowe, należności z tytułu sprzedaży pracowni-
kom towarów, produktów, należności z tytułu  
niedoborów, 

–  należności od zakładów ubezpieczeniowych  
z tytułu odszkodowań. 

B.II. Należności dochodzone na 
drodze sądowej 

Należności skierowane na drogę sądową.  

 
 
 
B.III. Inwestycje krótkoterminowe 
 
W zakresie tej pozycji bilansu mieszczą się środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne. Istota aktywów finansowych została omówiona przy długoter-
minowych aktywach finansowych, dlatego w tym miejscu nastąpi uzupeł-
nienie do interpretacji środków pieniężnych.  
 
Zgodnie z ustawą pod pojęciem aktywa pieniężne wyróżnia się aktywa  
w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do  
aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym 
w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych, jeżeli akty-
wa te są płatne lub wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia ich 
otrzymania, wystawienia nabycia lub założenia lokaty. 
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W zakres środków pieniężnych wchodzą nie tylko środki płatnicze posia-
dane przez organizację w danym czasie, ale również środki o wysokim 
stopniu płynności, które w okresie najbliższych trzech miesięcy można 
zamienić na środki płatnicze.  
 
 
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 
Ostatnią grupę aktywów obrotowych stanowią krótkoterminowe rozli- 
czenia międzyokresowe. Istotę wymienionych rozliczeń przedstawiono 
przy opisie aktywów trwałych. Należy w tym miejscu dodać, że zgodnie  
z art. 3 ust. 1 pkt 18 lit d ustawy krótkoterminowe rozliczenia między-
okresowe trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
 
 
3. Charakterystyka pasywów bilansu 
 
A. Kapitał (fundusz) własny / Fundusze własne (organizacje nieprowa-
dzące dzielności gospodarczej) 
 
A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy / Fundusz statutowy 
 
Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy) jest to wkład wnoszony przez 
przedstawiciela przy założeniu organizacji. Wartość tego wkładu powinna 
być zgodna z danymi sądu rejestrowego oraz statutem organizacji.  
Fundusz ten w organizacji może być powiększony z dodatniego wyniku 
finansowego za dany rok obrotowy. 
 
 
A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 
 
Dotyczą jedynie spółek akcyjnych. 
 
 
A.III. Udziały (akcje) własne wielkość ujemna 
 
Dotyczą jedynie spółek prawa handlowego. 
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A.IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 
 
Odzwierciedla on źródła finansowania  aktywów osiągnięte przez organi-
zację w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Może być on 
tworzony dobrowolnie poprzez decyzję organów statutowych. Kapitał 
zapasowy może być przeznaczany na pokrycie strat bilansowych (w or-
ganizacjach prowadzących działalność gospodarczą), pokrycie kosztów 
nie powodujących zwiększenia aktywów organizacji (np. zaniechanie 
budowy środków trwałych).  
 
 
A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny / A.II. Fundusz z aktualizacji 
wyceny (organizacje nieprowadzące dzielności gospodarczej) 
 
Powstaje w wyniku aktualizacji wyceny środków trwałych i innych skład-
ników majątku, jeżeli wielkości te nie są ujmowane w kosztach i przy-
chodach. Na kształt tego funduszu mają wpływ: 
• zwiększenie w wyniku aktualizacji wyceny środków trwałych, 
• zmniejszenie w wyniku równic z aktualizacji wyceny sprzedanych lub 

zlikwidowanych środków trwałych, które to różnice odnosi się na ka-
pitał (fundusz) zapasowy, 

• zwiększenie w wyniku przeszacowania inwestycji zaliczonych do 
aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen 
rynkowych. 

 
 
A.VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / działalność gospodarcza 
 
Mogą być tworzone zgonie ze statutem. Na ich kształt może w organizacji 
mieć wpływ odpis z zysku lat ubiegłych lub kwoty zobowiązań bezwarun-
kowo umorzonych w wyniku postępowania naprawczego lub układowego. 
 
 
A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych / działalność gospodarcza 
 
Do kapitałów zalicza się również wynik finansowy z lat ubiegłych. Ujęcie 
tego elementu odbywa się na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego”. 
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Na zysk/stratę z lat ubiegłych wpływają skutki błędów podstawowych. 
Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania 
finansowego za ten rok obrotowy organizacja stwierdziła popełnienie 
błędu podstawowego, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego 
błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (strata)  
z lat ubiegłych. 
 
 
A.VIII. Zysk (strata) netto / A.III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 
 
W przypadku organizacji prowadzących i nieprowadzących działalności 
gospodarczej w pozycji tej ujmuje się różnicę między przychodami  
i kosztami.  
Pozycja ta za rok obrotowy z bilansu powinna być identyczna z pozycją 
wyniku finansowego z rachunku (wyników) zysków i strat.  
Wynik ma wartość dodatnią w przypadku, gdy przychody są większe niż 
koszty (nadwyżka przychodów nad kosztami) lub wartość ujemną w przy-
padku, gdy koszty są większe niż przychody. 
Sposób ewidencji wyniku finansowego omówiono przy  zasadach sporzą-
dzania rachunku wyników. 
 
 
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  
 
Zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykony-
wania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują 
wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów organizacji.  
 
 
W zakres zobowiązań wchodzą: 
 
B.I. Rezerwy na zobowiązania / B.III. Rezerwy na zobowiązania (organi-
zacje nieprowadzące dzielności gospodarczej) 
 
W bilansie zobowiązaniami są również rezerwy oraz bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy pod  
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pojęciem rezerw rozumie się zobowiązania, których termin wymagalności 
lub kwota nie są pewne.  
Zgodnie z przepisami ustawy można stwierdzić, że rezerwy wynikają  
z przestrzegania nadrzędnych zasad rachunkowości (ostrożności i współ-
mierności przychodów i kosztów). W zakresie rezerw tworzonych przez 
organizacje możemy wyróżnić:  
• rezerwy na spodziewane koszy / straty, 
• bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. 
 
Zgodnie z art. 35 d ustawy rezerwy tworzy się na: 
1. Pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobo- 

wiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować  
np. straty z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, skutków toczące-
go się postępowania sądowego. 

2. Przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na  
podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do prze-
prowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany  
restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość 
przyszłych zobowiązań. 

3. Odroczony podatek dochodowy w wysokości kwoty podatku do- 
chodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wy- 
stępowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które  
spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego.  

 
Rozliczenia międzyokresowe bierne są to koszty zaliczane do bieżącego 
okresu sprawozdawczego, gdyż jego dotyczą, ale ich poniesienie nastąpi 
w przyszłości. Wartość tych rezerw ustala się na podstawie wiarygodnie 
określonych kosztów. W zakres tych kosztów mogą być zaliczone m.in. 
rezerwy na poczet remontu.  
Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy organizacje dokonują biernych rozliczeń 
międzyokresowych w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypa-
dających na bieżący okres sprawozdawczy.  
Przykładami biernych rozliczeń międzyokresowych są świadczenia eme-
rytalne i podobne, które dotyczą niewykorzystanych urlopów, odpraw 
emerytalnych, nagród jubileuszowych, rezerwy na planowane remonty.  



JACEK PALUCH 

 
48 

B.II. Zobowiązania długoterminowe / B.I. Zobowiązania długoterminowe 
z tytułu kredytów i pożyczek (organizacje nieprowadzące działalności 
gospodarczej)  
 
Zobowiązania długoterminowe to takie, których część lub całość będzie 
wymagalna powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.  
 
W zakresie kwalifikacji do zobowiązań długoterminowych możemy przy-
kładowo wyszczególnić: 
• Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – wykazuje się wartość 

niespłaconych kredytów i pożyczek bez względu na cel ich zacią-
gnięcia oraz walutę. W zakresie tej pozycji wykazuje się również  
odsetki naliczone do dnia bilansowego. W pozycji wykazuje się tylko 
tą część kredytu, która wymaga spłaty powyżej 12 miesięcy od dnia 
bilansowego.  

• Inne zobowiązania długoterminowe – wykazuje się w stanie zobo- 
wiązań objętych ugodami bankowymi, układami i postępowaniem 
naprawczym, jeżeli zostały rozłożone na wiele lat oraz inne zobo- 
wiązania, które wymagalne są w powyżej 12 miesięcy od dnia  
bilansowego. 

 
 
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe / B.II. Zobowiązania krótkoter- 
minowe i fundusze specjalne (organizacje nieprowadzące działalności 
gospodarczej) 
 
Zakres zobowiązań obejmuje zobowiązania krótkoterminowe z tytułu: 
• zaciągniętych kredytów i pożyczek, których płatności będą wymagal-

ne w ciągu roku, licząc od dnia bilansowego; 
• dostaw, które niezależnie od terminu ich zapłaty w całości kwalifikuje 

się do zobowiązań krótkoterminowych; 
• wynagrodzeń; 
• wydatków, ubezpieczeń społecznych i ceł; 
• wystawionych weksli; 
• pozostałych zobowiązań. 
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Kwalifikacja do poszczególnych tytułów zobowiązań krótkoterminowych 
jest następująca: 
a. Kredyty i pożyczki – wykazuje się zobowiązania z tytułu rat kredytów 

i pożyczek, które będą wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilan-
sowego. Naliczone odsetki do dnia bilansowego zalicza się również 
do tej pozycji. 

b. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – wykazuje się wynikające  
z zakupów na rzecz działalności statutowej oraz gospodarczej np.: 
usług, materiałów i towarów. W ich zakres wchodzą również zaliczki 
otrzymane na poczet świadczeń, które z chwilą wykonania będą  
stanowiły należność z tytułu dostaw i usług. 

c. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – wykazuje się wartość zobowią-
zania z tytułu wynagrodzeń bez względu na formę zatrudnienia.  

d. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świad-
czeń – wykazuje się zobowiązania z tytułu: 
 podatków, 
 ceł, 
 ubezpieczeń społecznych, 
 ubezpieczenia zdrowotnego, 
 składek na FGŚPiFP, 
 wpłaty na PFRON. 

e. Zobowiązania wekslowe – wykazuje się stan wystawionych własnych 
weksli w wartości nominalnej, 

f. Inne zobowiązania – wykazuje się zobowiązania: 
 z tytułu dostaw i usług związanych z zakupem lub budową środ-

ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
 z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, 
 z pracownikami, inne niż z tytułu wynagrodzeń. 

 
W zakres zobowiązań krótkoterminowych wchodzą również fundusze 
specjalne, wyodrębnione w bilansie dla organizacji nieprowadzących 
działalności gospodarczej.  
Fundusze specjalne, które stanowią równowartość wydzielonych środków 
trwałych dla sfinansowania  celów ich utworzenia np. socjalnych, remon-
towych, związanych z wypłatą nagród i premii. 
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B.IV. Rozliczenia międzyokresowe 
 
Do rozliczeń międzyokresowych przychodów określonych w art. 41 
ustawy zalicza się: 
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów/spon- 

sorów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w na-
stępnych okresach sprawozdawczych, środki otrzymane na realizację 
projektów, programów kilkuletnich lub które przechodzą przez dzień 
bilansowy na kolejny okres, opłat na najem, szkolenia; 

• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabytych lub wytwo-
rzonych środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie; 

• przyjęte nieodpłatnie środki trwałe w budowie oraz wartości niemate-
rialne i prawne. 

 
W przypadku organizacji w tej pozycji należy ująć przede wszystkim  
różnice pomiędzy dotacją/grantem otrzymanym w danym roku obro- 
towym, a jego wykorzystaniem w przypadku gdy jest to dotacja/grant  
kilkuletni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 

 
51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JACEK PALUCH 

 
52 

 
 
 
 



Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 

 
53 

 
 
 
 



JACEK PALUCH 

 
54 

 
 
 



Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 

 
55 

 
 
 



JACEK PALUCH 

 
56 

 
 
 



Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 

 
57 

 



JACEK PALUCH 

 
58 

VII. Rachunek zysków i strat 
 
 
 
Przy sporządzaniu rachunku wyników i rachunku zysków i strat do wybo-
ru są dwie wersje rachunku. Rachunek sporządzamy metodą porównaw-
czą i kalkulacyjną. Każda z nich jest uwarunkowana metodą rozliczania 
kosztów przyjętą przez organizację i to jest pierwszy zasadniczy podział. 
Zgodnie z ustawą system ewidencji kosztów można prowadzić w trzech 
wariantach: 
1. Koszty ujmowane są tylko w układzie rodzajowym, czyli w zespole 4. 

Taka możliwość istnieje, jeśli organizacja nie jest duża i prowadzi 
jednorodną działalność. Jednak metoda ta nie jest zalecana dla orga-
nizacji, gdzie istnieje konieczność stosowania rozbudowanej analityki 
(konieczność wyodrębnienia kosztów statutowych i administracyj-
nych). Przyjęcie tej metody ewidencji kosztów umożliwia sporządze-
nie rachunku zysków i strat tylko metodą porównawczą.  

2. Koszty ujmowane są tylko na kontach zespołu 5, czyli w układzie 
funkcjonalnym, zwanym kalkulacyjnym. Ta metoda jest najwygodniej-
sza dla organizacji, która prowadzi zróżnicowaną rodzajowo działal-
ność (zarówno statutową, jak i gospodarczą). Dostarcza informacji  
o wynikach finansowych każdej z nich.  

3. Koszty ujmowane są w układzie rodzajowym (zespół 4), a następnie 
rozliczane na miejsca ich powstawania (zespół 5). Metoda ta jest 
wskazana, gdy organizacja prowadzi bardzo zróżnicowaną działal-
ność (statutową i gospodarczą oraz znacznych rozmiarów działalność 
statutową) i ma rozbudowaną strukturę organizacyjną. Jest ona nie-
zbędna przy prowadzeniu działalności produkcyjnej. 

 
Drugi podział dotyczy podziału na druk, jakiego organizacja musi użyć, 
sporządzając rachunek wyników lub zysków i strat. 
 
W przypadku, gdy organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, 
sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporzą-
dzenia. 
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W przypadku, gdy organizacja prowadzi działalność gospodarczą, spo-
rządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy. 
W tym przypadku obowiązuje również podział na rachunek zysków i strat 
sporządzany dla wersji kalkulacyjnej i porównawczej w zależności od 
tego, jak jest prowadzona ewidencja kosztów. 
 
W stosunku do sporządzania rachunku zysków i start w wersji uproszczo-
nej obowiązują takie same zasady jak dla sporządzania bilansu, omówio-
ne w poprzednim rozdziale.  
 
 
Podstawowe pojęcia 
 
1.  Pod pojęciem przychodów i zysków rozumie się uprawdopodobnio-

ne powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, 
o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości 
aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowa- 
dzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedo- 
boru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub 
właścicieli. 

2.  Koszty i straty wyrażają uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej 
wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia 
wartości zobowiązań, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału 
(funduszu) własnego lub zwiększenia jego niedoboru.  

 
Analizując zacytowane definicje elementów kształtujących wynik finan-
sowy, można stwierdzić, że przychody i zyski oznaczają:  
• uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, 
• o wiarygodnie określonej wartości, 
• w formie zwiększenia aktywów albo zmniejszenia wartości zobo-

wiązań, 
• które doprowadzą do wzrostu kapitału (funduszu) własnego lub 

zmniejszenia jego niedoboru.  
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Koszty i straty oznaczają: 
• uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym ko-

rzyści ekonomicznych, 
• o wiarygodnie określonej wartości, 
• w formie zmniejszenia wartości kapitału własnego lub zwiększenia 

jego niedoboru. 
 
 
Struktura rachunku zysków i strat  
 
Ustalając wynik finansowy dla każdego segmentu działalności podstawo-
wej, należy określić przychody i koszty. Sposób ich określenia zależy od 
zasad ewidencji, szczególnie ewidencji kosztów. W związku z tym moż-
na wyróżnić wynik: 
• ze sprzedaży produktów (różnica między przychodami ze sprzedaży 

produktów a kosztem wytworzenia sprzedanych produktów); 
• ze sprzedaży materiałów i towarów (różnica między przychodami ze 

sprzedaży materiałów i towarów a wartością sprzedanych materiałów 
i towarów); 

• z pozostałej działalności operacyjnej – w przypadku organizacji stosu-
jących standardowy wzór sprawozdania finansowego w tym miejscu 
będą pokazywały przychody i koszty działalności statutowej (różnica 
między pozostałymi przychodami operacyjnymi, a pozostałymi kosz-
tami operacyjnymi); 

• z operacji finansowych (różnica między przychodami finansowymi  
a kosztami finansowymi); 

• z operacji nadzwyczajnych (różnica między zyskami a stratami nad-
zwyczajnymi). 

 
Sumując poszczególne wyniki oblicza się wynik brutto, który ulega 
zmniejszeniu o obowiązujące obciążenia wyniku finansowego, głównie  
z tytułu podatku dochodowego. Powstała kwota jest wynikiem netto.  
 
 
Charakterystyka elementów kształtujących wynik ze sprzedaży 
 
Wspólnym elementem wariantu porównawczego i kalkulacyjnego są przy-
chody ze sprzedaży. Pod pojęciem przychodów ze sprzedaży produktów, 
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towarów i materiałów (poz. A.I. oraz A.IV. – wariant porównawczy oraz 
poz. A.I. i A.II. – wariant kalkulacyjny) należy rozumieć wartość sprzedaży, 
którą oblicza się jako sumę iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, robót, 
usług, towarów i materiałów oraz właściwej dla nich jednostkowej ceny 
sprzedaży. Suma ta może być zmniejszona o przysługujące odbiorcy skon-
ta, rabaty, bonifikaty i inne upusty, a zwiększona o należne dostawcy różne 
dopłaty. Należy zaznaczyć, że pojęcia przychodu ze sprzedaży nie należy 
utożsamiać z pojęciem wpływu środków pieniężnych. Wynika to z faktu, 
że przychód ze sprzedaży wykazuje się w momencie sprzedaży, bez 
względu na wpływ środków pieniężnych. Ponadto wpływ środków pie-
niężnych może wynikać z innych procesów, np. zaciągnięcia kredytu, 
otrzymania odszkodowań itp. Należy również zaznaczyć, że przychodu nie 
stanowi podatek od towarów i usług zawarty w fakturach VAT, czyli dowo-
dach stanowiących podstawę kwalifikacji przychodu. 
 
Różnica między wariantami ustalania wyniku na sprzedaży dotyczy spo-
sobu zestawienia kosztów, gdyż koszty działalności operacyjnej można 
klasyfikować według różnych kryteriów. Do podstawowych kryteriów ich 
klasyfikacji należy zaliczyć podział według rodzaju, wyceny produktów 
oraz związku z przychodami. 
Dzieląc koszty według rodzaju, wyróżnia się: 
• amortyzację – planowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych; 
• zużycie materiałów i energii (zużycie materiałów podstawowych, 

pomocniczych, energii elektrycznej, cieplnej itp.); 
• usługi obce, jak np. remontowe, transportowe, budowlano-mon- 

tażowe, sprzętowe, bankowe (z wyłączeniem prowizji od kredytów), 
najmu i dzierżawy; 

• podatki i opłaty, jak: podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości 
oraz różnego rodzaju opłaty o charakterze podatkowym (np. opłaty 
skarbowe), a także naliczony podatek VAT nie podlegający zwrotowi 
lub odliczeniu od należnego podatku VAT; 

• wynagrodzenia (brutto) za pracę, bez względu na charakter stosunku 
pracy; 

• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowni- 
ków, jak: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki 
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z tytułu ubezpieczeń społecznych obciążające koszty pracodawcy, 
szkolenie pracowników, wydatki związane z BHP; 

• pozostałe koszty rodzajowe, np. koszty podróży służbowych, repre-
zentacji i reklamy, składki z tytułu ubezpieczeń rzeczowych, ryczałty 
za używanie samochodów osobowych przez pracowników do celów 
służbowych. 

 
Ważnym kryterium klasyfikacji kosztów działalności operacyjnej jest ich 
podział według związku z przychodami. W związku z tym kryterium kla-
syfikacji można wyróżnić w ramach działalności gospodarczej: 
• koszt wytworzenia sprzedanych produktów, który stanowi iloczyn 

ilości sprzedanych produktów przez jednostkowy koszt ich wytwo- 
rzenia; 

• wartość sprzedanych towarów i materiałów, która stanowi iloczyn 
ilości sprzedanych towarów lub materiałów przez cenę ich zakupu 
(lub nabycia). 

 
Ponadto można wyróżnić tzw. koszty okresu, do których zalicza się: 
• „Koszty sprzedaży” – służące do ewidencji rzeczywistych kosz- 

tów związanych ze sprzedażą, przede wszystkim produktów goto-
wych (np. opakowania, koszty załadunku i wyładunku, transportu, 
reklamy); 

• „Koszty zarządu” – służące do ewidencji kosztów związanych z za-
rządzaniem i administracją przedsiębiorstwa oraz różnego rodzaju 
kosztów ogólnych dotyczących jednostki jako całości (np. utrzymanie 
magazynów, ochrona mienia), 

• Inne koszty, których nie zalicza się do kosztów wytworzenia pro- 
duktu. 

 
Należy pamiętać, że sposób określenia kosztów uzyskania przychodów 
zależy również od rodzaju działalności gospodarczej (wytwórcza, han-
dlowa, usługowa). Dotyczy to tylko działalności operacyjnej. 
 
W kosztach uzyskania przychodów ze sprzedaży towarów jest wartość 
sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia) oraz koszty okresu,  



Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 

 
63 

czyli koszty zarządu i sprzedaży (handlowe) lub wartość sprzedanych 
towarów w cenie zakupu (nabycia) oraz koszty rodzajowe, a także  
zmiana stanu produktów, która w wypadku firm handlowych dotyczy 
przede wszystkim zamiany stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów. 
W przedsiębiorstwach usługowych, w których z reguły usługi wytwo- 
rzone są sprzedane, kosztami uzyskania przychodów mogą być koszty 
rodzajowe oraz zmiana stanu produktów lub „Koszt wytworzenia sprze-
danych produktów” oraz „Koszty zarządu” i „Koszty sprzedaży”. Koszt 
wytworzenia sprzedanych produktów wyraża koszty poniesione na  
wytworzone usługi. Koszty te są zgromadzone na koncie „Koszty dzia-
łalności podstawowej”. 
 
Najtrudniej w sposób jednoznaczny określić koszty uzyskania przycho-
dów w organizacjach zajmujących się produkcją wytwórczą. Specyficzną 
cechą tej działalności jest fakt, że w danym okresie ilość produkcji sprze-
danej nie musi się pokrywać z wielkością produkcji wytworzonej. Dlatego 
też w jednym ze sposobów ustalania kosztów uzyskania przychodów jest 
przypisywanie przychodom „Kosztu wytworzenia sprzedanych produk-
tów”, „Kosztów zarządu” oraz „Kosztów sprzedaży”. 
 
Innym sposobem jest przypisywanie przychodom ze sprzedaży produktów 
sumy kosztów rodzajowych, które następnie koryguje się o zmianę stanu 
produktów. 
 
Zmianę stanu produktów można ustalić:  
• na podstawie spisu z natury w firmach stosujących ewidencję kosztów 

tylko według rodzaju, 
• na podstawie analizy salda konta „Rozliczenie kosztów rodzajo-

wych”. 
 
Spis z natury sporządza się na początek i koniec okresu, za który ustala 
się wynik finansowy. Polega to na spisaniu i wycenie stanu posiadanych 
produktów. W wyniku porównania stanu końcowego produktów ze sta-
nem początkowym można ustalić: 
• zwiększenie stanu produktów, jeżeli stan końcowy jest większy od 

stanu początkowego produktów, 
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• zmniejszenie stanu produktów, jeżeli stan końcowy jest mniejszy od 
stanu początkowego. 

 
Jak określono zmianę stanu produktów, można ustalić na koncie „Rozlicze-
nie kosztów rodzajowych”. W tym celu na stronę debetową (Dt) tego konta 
przenosi się wartość z konta „Koszty wytworzenia sprzedanych produktów” 
oraz „Koszt własny obrotów wewnętrznych”, a także „Koszty zarządu”  
i „Koszty sprzedaży”, jeżeli nie były wcześniej przeniesione na konto „Koszt 
wytworzenia sprzedanych produktów”. Strona kredytowa (Ct) konta „Rozli-
czenie kosztów rodzajowych” wyraża wartość kosztów według rodzaju, czyli 
wartość produkcji wytworzonej. Natomiast strona (Dt) informuje o kosztach 
produkcji sprzedanej. Jeżeli na koncie „Rozliczenie kosztów rodzajowych” 
strona (Ct) jest większa od strony (Dt), co oznacza, że wytworzono więcej 
produktów niż sprzedano, to nastąpiło zwiększenie stanu produktów. Sytu-
acja odwrotna informuje o zmniejszeniu stanu produktów. 
 
Zwiększenie stanu produktów informuje, że w danym okresie sprzedano 
mniej produktów niż wytworzono. W związku z tym koszty rodzajowe są 
w stosunku do przychodów zawyżone i o zmianę stanu produktów należy 
je pomniejszyć. Zmniejszenie stanu produktów informuje o sytuacji od-
wrotnej. 
 
Należy zaznaczyć, że ustawa o rachunkowości odmiennie interpretuje 
zmianę stanu produktów. Różnica stanu produktów koryguje przychody 
ze sprzedaży produktów. Zwiększenie stanu powiększa, a zmniejszenie 
stanu pomniejsza przychody ze sprzedaży. 
 
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
 
Kolejnym elementem rachunku zysków i strat są pozostałe przychody  
i koszty operacyjne, które w sprawozdaniu należy zestawić następująco: 
 
Pozostałe przychody operacyjne: 
I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. 
II.  Dotacje. 
III.  Inne przychody operacyjne. 
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Pozostałe koszty operacyjne: 
I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. 
II.  Aktualizacja niefinansowych aktywów trwałych. 
III.  Inne koszty operacyjne. 
 
Przykłady pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ilustruje 
tabela  
 

Przykłady pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 

Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 

• przychody ze sprzedaży środków trwa-
łych, środków trwałych w budowie oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, 

• przychody z likwidacji środków trwa-
łych, np. odzyski w postaci złomu, czę-
ści zapasowych, materiałów budowla-
nych, 

• przychody związane z działalnością 
socjalną, odpisane przedawnione, nie-
ściągalne lub umorzone zobowiązania,

• wartość rozwiązanych rezerw (art. 35d, 
ust. 1 ustawy o rachunkowości), z wy-
jątkiem rezerw dotyczących przycho-
dów finansowych, 

• wartość wyksięgowanych odpisów 
korygujących, związanych z aktualiza-
cją aktywów, np. należności, 

• otrzymane kary, grzywny i odszkodo-
wania nie związane z nieterminową re-
gulacją należności, 

• otrzymane darowizny,  
• otrzymane dotacje do działalności 

operacyjnej oraz rozliczone dotacje  
do środków trwałych, środków trwałych 
w budowie. 

• wartość netto sprzedanych środków 
trwałych, środków trwałych w budowie 
oraz wartości niematerialnych i praw-
nych, 

• wartość netto oraz koszty likwidacji 
środków trwałych, wartości niemate-
rialnych i prawnych w wyniku zdarzeń 
mieszczących się w granicach ogólne-
go ryzyka gospodarczego. 

 

Dodanie do zysku (straty) na sprzedaży pozostałych przychodów opera-
cyjnych oraz odjęcie pozostałych kosztów operacyjnych umożliwia usta-
lenie zysku (straty) na działalności operacyjnej. 
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Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt 32 ustawy pod pojęciem pozostałych kosztów 
i przychodów operacyjnych rozumie się koszty i przychody związane 
pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności zwią-
zane: 
• z działalnością socjalną; 
• ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości 

niematerialnych i prawnych; 
• z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, 

nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze 
publicznoprawnym nie obciążających kosztów; 

• z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw zwią- 
zanych z operacjami finansowymi; 

• z odpisem aktualizującym wartość aktywów i ich korektami, z wy- 
jątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych  
produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty  
finansowe; 

• z odszkodowaniami, karami i grzywnami; 
• z przekazaniem lub otrzymaniem w drodze darowizny aktywów. 
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VIII. Ustalenie wyniku finansowego 
 
 
 
Ustalenie wyniku finansowego ma miejsce na koncie „wynik finansowy”, 
a ma odzwierciedlenie w rachunku wyników. Na dzień bilansowy prze-
noszone są salda kont zgodnie z poniższym zestawieniem. 
 
Ustalenie wyniku finansowego dla organizacji nieprowadzącej działalno-
ści gospodarczej. 
 
Po stronie Wn konta „wynik finansowy” ujmuje się zapisy z następują-
cych grup kont: 
a) saldo konta „koszty realizacji zadań statutowych” z uwzględnieniem 

analityki dla działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej – drugo-
stronny zapis Ma „koszty realizacji zadań statutowych” z uwzględnie-
niem działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej; 

b) saldo konta „koszty administracyjne” – z uwzględnieniem drugostron-
nego zapisu Ma „koszty administracyjne”; 

c) saldo konta „pozostałe koszty” z uwzględnieniem drugostronnego 
zapisu Ma „pozostałe koszty”; 

d) saldo konta „koszty finansowe” z uwzględnieniem drugostronnego 
zapisu Ma „koszty finansowe”; 

e) saldo konta „straty nadzwyczajne” z uwzględnieniem drugostronnego 
zapisu Ma „straty nadzwyczajne”. 

 
Po stronie Ma konta „wynik finansowy” ujmuje się zapisy z następują-
cych grup kont:  
a) saldo konta „przychody statutowe” z podziałem na przychody działal-

ności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz uwzględnieniem drugo-
stronnego zapisu Wn „przychody statutowe”; 

b) saldo konta „pozostałe przychody” z uwzględnieniem drugostronnego 
zapisu Wn „pozostałe przychody”; 

c) saldo konta „przychody finansowe” z uwzględnieniem drugostronnego 
zapisu Wn „przychody finansowe”; 

d) saldo konta „zyski nadzwyczajne” z uwzględnieniem drugostronnego 
zapisu Wn „zyski nadzwyczajne”. 
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Różnica między sumą przychodów i kosztów na koncie „wynik finanso-
wy” daje następujący wynik finansowy – nadwyżka kosztów nad przy-
chodami – saldo debetowe (Wn) (zwana stratą bilansową) oraz nadwyżka 
przychodów nad Kosztami – saldo kredytowe (Ma) oznacza nadwyżkę 
przychodów nad kosztami czyli zysk bilansowy. 
Przyjęcie tak ustalonego rachunku wyników ma odzwierciedlenie w po-
staci prawidłowo uzupełnionego rachunku wyników – w przypadku  
prowadzenia ewidencji kosztów tylko na kontach zespołu 4 jako rachu-
nek porównawczy, w przypadku prowadzenia ewidencji na kontach  
zespołu 5 lub pełnego rachunku kosztów jako rachunek porównawczy lub 
kalkulacyjny.  
 
Sposób ustalenia wyniku finansowego jest następujący: 
A  –  Przychody działalności statutowej. 
B  –  Koszty realizacji zadań statutowych. 
C  –  Wynik na realizacji na działalności statutowej (A-B). 
D  –  Koszty administracyjne. 
E  –  Pozostałe przychody. 
F  –  Pozostałe koszty. 
G  –  Przychody finansowe. 
H  –  Koszty finansowe. 
I  –  Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H). 
J  –  Zyski i straty nadzwyczajne. 
K  –  Wynik finansowy ogółem(I+J). 
 
Ze względu na status organizacji pożytku publicznego bardzo ważną  
rzeczą jest sposób kwalifikacji działalności statutowej na odpłatną i nie-
odpłatną.  
 
Poniżej opisano zasady, jakimi należy się kierować.  
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego jest to świadczenie na pod-
stawie stosunku prawnego usług statutowych, za które organizacja nie 
pobiera wynagrodzenia.  
Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 7 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie jest interpretowane, jako wynagrodzenie 
pieniężne, rzeczowe oraz jako świadczenia rzeczowe między podmiota-
mi, czyli bartery. 
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Z punktu widzenia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym organiza-
cja ma określone według Polskiej Klasyfikacji Działalności rodzaje pól 
nieodpłatnej działalności statutowej. 
 
Z punktu widzenia finansowo-księgowego wykonywanie działań w zakre-
sie działalności statutowej nieodpłatnej nie może być powiązane z pobra-
niem jakiegokolwiek wynagrodzenia. Wynagrodzenie to nie może być 
pobrane zarówno od beneficjentów na rzecz, których działa organizacja, 
jak również ich rodzin i innych osób powiązanych z beneficjentem.  
W przypadku pobrania wynagrodzenia kwalifikacja przychodów i kosz-
tów z nimi związanymi odbywać się będzie na kontach dotyczących dzia-
łalności statutowej odpłatnej. 
 
Do źródeł przychodów z tytułu działalności statutowej nieodpłatnej zali-
czamy:  
• przychody z tytułu odpisu 1% podatku; 
• przychody z tytułu składek członkowskich; 
• zbiórki publiczne z wyłączeniem sprzedaży przedmiotów darowizn; 
• dotacje, subwencje; 
• darowizny pieniężne; 
• darowizny rzeczowe; 
• spadki; 
• zapisy; 
• nawiązki; 
• inne przychody określone statutem nie powiązane z pobieraniem  

wynagrodzenia oraz działalnością gospodarczą. 
 
Działalność statutowa nieodpłatna może być prowadzona tylko w za- 
kresie zarejestrowanej Polskiej Klasyfikacji Działalności w Krajowym  
Rejestrze Sądowym w kategorii – nieodpłatna działalność statutowa. 
 
W przypadki wykonywania również działalności statutowej odpłatnej 
zasady jej prowadzenia i kwalifikowania są następujące: 
 
Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność ze sfery nale-
żącej do zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalno-
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ści pożytku publicznego i o wolontariacie, za którą organizacja może po-
bierać wynagrodzenie. Interpretacja słowa wynagrodzenie jest tożsama jak 
przy działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego. 
Do przedmiotu działalności odpłatnej należy również sprzedaż towa- 
rów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośred-
nio korzystające w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy 
zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów 
darowizn.  
Działalność statutowa odpłatna może być prowadzona tylko w zakresie 
realizacji celów statutowych. 
W ramach dopuszczonego przez statut i wpis w KRS przedmiotu dzia- 
łalności statutowej odpłatnej, przed każdorazowym podjęciem działania 
ze sfery statutowej działalności odpłatnej należy: 
• sprawdzić, czy podejmowane działanie mieści się w ramach zareje-

strowanego przedmiotu odpłatnej działalności statutowej w KRS; 
• sporządzić kalkulację podejmowanego działania; 
• w kalkulacji, o której mowa powyżej ująć tylko koszty bezpośrednie2, 
• sporządzić kalkulację, która powinna zawierać równowagę przycho-

dów i kosztów, co oznacza, że przychody z tytułu pobranego wynagro-
dzenia muszą być zaplanowane do wysokości kosztów bezpośrednich; 

• sprawdzić, czy wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia 
przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej nie 
przekracza 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego  
w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS za rok  
poprzedni (wyliczenie wynagrodzenia dotyczy każdej osoby fizycznej 
zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnopraw-
nych). Wyliczenie nie dotyczy przedsiębiorców (osób zgłoszonych do 
ewidencji działalności gospodarczej). Do obliczenia średniego wyna-
grodzenia przyjmuje się wszystkie wypłacone wynagrodzenia według 
kwot brutto i dzieli się przez liczbę miesięcy pracy danej osoby. 

 
Koszty bezpośrednie w ramach kalkulacji obejmują: „wartość zużytych 
materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane 
bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z dopro-

                                                 
2  Cała definicja kosztów bezpośrednich jest zawarta w art. 28 ust. 3 ustawy o rachun- 

kowości. 



Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 

 
71 

wadzeniem do postaci i miejsca, w jakich znajdują się w dniu wyceny” 
Nie stanowią natomiast kosztów bezpośrednich koszty pośrednie „do uza-
sadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów 
pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część 
stałych kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów 
przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych”. 
W przypadku: 
• braku kalkulacji do danego działania podejmowanego w ramach dzia-

łalności statutowej odpłatnej; 
• uwzględnienia w kalkulacji kosztów, które nie są kosztami bezpośred-

nimi; 
• uwzględnienia w kalkulacji marży zysku; 
• przekroczenia wskaźników wynagrodzenia dla osób fizycznych 
 
podjęta działalność będzie rozpatrywana jako działalność gospodarcza, 
zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie oraz Prawa działalności gospodarczej i wtedy nie będzie miał 
zastosowania rachunek wyników (zgodnie z rozporządzeniem), tylko  
rachunek zysków i strat (zgodnie z ustawą o rachunkowości). 
 
 

Rachunek wyników 
– organizacja nieprowadząca działalności gospodarczej,  

ujmowanie sald kont w poszczególnych pozycjach rachunku wyników 

Pozycja Wyszczególnienie 
Konta,  

które należy uwzględnić 

A. Przychody z działalności statutowej   

I. Składki brutto określone statutem Wartość kont analitycznych „Przy-
chody z działalności statutowej” 

II. Inne przychody określone statutem   

1 Przychody z działalności statutowej 
nieodpłatnej pożytku publicznego 

Wartość kont analitycznych „Przy- 
chody z działalności statutowej” 

2 Przychody z działalności statutowej 
odpłatnej pożytku publicznego 

Wartość kont analitycznych „Przy- 
chody z działalności statutowej” 

3 Pozostałe przychody określone  
statutem 

Wartość kont analitycznych „Przy-
chody z działalności statutowej” 
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Pozycja Wyszczególnienie 
Konta,  

które należy uwzględnić 

B. Koszty realizacji zadań statutowych   

1 Koszty realizacji zadań statutowych 
działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego 

Wartość kont analitycznych  
„Koszty statutowe” 

2 Koszty realizacji zadań statutowych 
działalności odpłatnej pożytku  
publicznego 

Wartość kont analitycznych  
„Koszty statutowe” 

3 Pozostałe koszty realizacji zadań 
statutowych 

Wartość kont analitycznych  
„Koszty statutowe” 

C. Wynik finansowy na działalności 
statutowej (wielkość dodatnia lub 
ujemna) (A-B) 

  

D. Koszty administracyjne   

1 Zużycie materiałów i energii 

2 Usługi obce 

3 Podatki i opłaty 

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 
społeczne i inne świadczenia 

5 Amortyzacja 

6 Pozostałe 

Wartość kont analitycznych  
„Koszty administracyjne”  

E. Pozostałe przychody (nie wymienione 
w pozycji A i G) 

Wartość kont analitycznych  
„Pozostałe przychody operacyjne” 

F. Pozostałe koszty (nie wymienione  
w poz. B, D i H) 

Wartość kont analitycznych  
„Pozostałe koszty operacyjne” 

G. Przychody finansowe Wartość kont analitycznych  
„Przychody finansowe” 

H. Koszty finansowe Wartość kont analitycznych  
„Koszty finansowe” 

I. Wynik finansowy brutto na cało-
kształcie działalności (wielkość  
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

  

J. Zyski i straty nadzwyczajne   

I. Zyski nadzwyczajne – wielkość  
dodatnia 

Wartość konta  
„Zyski nadzwyczajne” 

II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna Wartość konta „Straty nadzwyczajne” 
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Pozycja Wyszczególnienie 
Konta,  

które należy uwzględnić 

K. Wynik finansowy ogółem (I+J)   

I. Różnica zwiększająca koszty roku 
następnego (wielkość ujemna) 

  

II. Różnica zwiększająca przychody roku 
następnego (wielkość dodatnia) 

  

 

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy  
(organizacja prowadząca działalność gospodarczą),  

ujmowanie sald kont w poszczególnych pozycjach rachunku 

Pozycja Wyszczególnienie 
Konta,  

które należy uwzględnić 

A. Przychody netto ze sprzedaży produk-
tów, towarów i materiałów, w tym:  
od jednostek powiązanych  

  

I Przychody netto ze sprzedaży produk-
tów   

Wartość konta „Przychody ze sprze-
daży produktów” 

II Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i materiałów  

Wartość konta „Przychody ze sprze-
daży towarów i materiałów” 

B. Koszty sprzedanych produktów, towa-
rów i materiałów, w tym: jednostkom 
powiązanym  

  

I Koszt wytworzenia sprzedanych  
produktów  

Wartość konta „Koszt własny sprze-
danych produktów” 

II Wartość sprzedanych towarów i mate-
riałów  

Wartość konta ,,Wartość sprzeda-
nych towarów i materiałów" 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)   

D. Koszty sprzedaży  Wartość konta „Koszty sprzedaży” 
lub „Koszty działalności podstawo-
wej” w zależności od profilu dzia-
łalności gospodarczej 

E Koszty ogólnego zarządu  Wartość konta „Koszty zarządu” 

F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)     

G Pozostałe przychody operacyjne    

I Zysk ze zbycia niefinansowych akty-
wów trwałych  

Wartość kont analitycznych  
„Pozostałe przychody operacyjne” 
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Pozycja Wyszczególnienie 
Konta,  

które należy uwzględnić 

II Dotacje  Wartość koszt analitycznych  
„Pozostałe przychody operacyjne” 

III Inne przychody operacyjne    

1. Przychody z działalności nieodpłatnej 
pożytku publicznego 

Wartość kont analitycznych Pozosta-
łe przychody operacyjne „Przycho-
dy z działalności statutowej”  

2. Przychody z działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 

Wartość kont analitycznych Pozosta-
łe przychody operacyjne „Przycho-
dy z działalności statutowej” 

3. Inne przychody operacyjne Wartość kont analitycznych  
„Pozostałe przychody operacyjne” 

H Pozostałe koszty operacyjne    

I Strata ze zbycia niefinansowych akty-
wów trwałych  

Wartość kont analitycznych  
„Pozostałe koszty operacyjne” 

II Aktualizacja wartości aktywów niefi-
nansowych   

Wartość kont analitycznych  
„Pozostałe koszty operacyjne” 

III Inne koszty operacyjne    

1 Koszty z działalności nieodpłatnej 
pożytku publicznego  

Wartość kont analitycznych  
Pozostałe koszty operacyjne  
„Koszty statutowe” 

2 Koszty z działalności odpłatnej pożytku 
publicznego 

Wartość kont analitycznych „Pozo-
stałe koszty operacyjne”, „Koszty 
statutowe” 

3. Inne koszty operacyjne Wartość kont analitycznych  
„Pozostałe koszty operacyjne” 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(F+G-H)   

  

J. Przychody finansowe    

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 
od jednostek powiązanych   

Wartość kont analitycznych 
 „Przychody finansowe” 

II Odsetki, w tym: od jednostek powiąza-
nych   

Wartość kont analitycznych  
„Przychody finansowe” 

III Zysk ze zbycia inwestycji   Wartość kont analitycznych  
„Przychody finansowe” 

IV Aktualizacja wartości inwestycji   Wartość kont analitycznych  
„Przychody finansowe” 
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Pozycja Wyszczególnienie 
Konta,  

które należy uwzględnić 

V. Inne  Wartość kont analitycznych  
„Przychody finansowe” 

K. Koszty finansowe     

I Odsetki, w tym: dla jednostek powią-
zanych   

Wartość kont analitycznych  
„Koszty finansowe” 

II Strata ze zbycia inwestycji   Wartość kont analitycznych  
„Koszty finansowe” 

III Aktualizacja wartości inwestycji   Wartość kont analitycznych  
„Koszty finansowe” 

IV Inne  Wartość kont analitycznych  
„Koszty finansowe” 

L. Zysk (strata) z działalności gospodar-
czej (I+J-K)   

  

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  
(M.I.-M.II.)   

  

I. Zyski nadzwyczajne   Wartość konta „Zyski nadzwyczajne” 

II. Straty nadzwyczajne  Wartość konta „Straty nadzwyczajne” 

N. Zysk (strata) brutto (L±M)     

O. Podatek dochodowy  Wartość konta „Podatek dochodowy” 

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty)   

Wartość konta „Inne obowiązkowe 
obciążenia wyniku finansowego” 

R Zysk (strata) netto (N-O-P)     

 
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy  

(organizacja prowadząca działalność gospodarczą),  
ujmowanie sald kont w poszczególnych pozycjach rachunku 

Pozycja Wyszczególnienie Konta,  
które należy uwzględnić 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrów-
nane z nimi, w tym: od jednostek  
powiązanych 

  

I. Przychody netto ze sprzedaży produk-
tów   

Wartość konta „Przychody ze sprze-
daży produktów” 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie 
– wartość dodatnia, zmniejszenie  
– wartość ujemna)   

Saldo konta „Rozliczenie kosztów 
rodzajowych” 



JACEK PALUCH 

 
76 

Pozycja Wyszczególnienie Konta,  
które należy uwzględnić 

III Koszt wytworzenia produktów na  
własne potrzeby jednostki  

Saldo konta „Obroty wewnętrzne” 

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i materiałów   

Wartość konta „Przychody ze sprze-
daży towarów i materiałów” 

B. Koszty działalności operacyjnej     

I Amortyzacja  

II Zużycie materiałów i energii   

III Usługi obce   

IV Podatki i opłaty, w tym: podatek  
akcyzowy   

V Wynagrodzenia  

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świad-
czenia   

VII Pozostałe koszty rodzajowe   

VIII Wartość sprzedanych towarów i mate-
riałów  

Wartość z kont kosztów rodzajo-
wych dot. działalności gospodarczej 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)     

D. Pozostałe przychody operacyjne    

I Zysk ze zbycia niefinansowych akty-
wów trwałych  

Wartość kont analitycznych  
„Pozostałe przychody operacyjne” 

II Dotacje  Wartość koszt analitycznych  
„Pozostałe przychody operacyjne” 

III Inne przychody operacyjne    

1. Przychody z działalności nieodpłatnej 
pożytku publicznego 

Wartość kont analitycznych Pozosta-
łe przychody operacyjne – „Przy-
chody z działalności statutowej”  

2. Przychody z działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 

Wartość kont analitycznych Pozosta-
łe przychody operacyjne – „Przy-
chody z działalności statutowej” 

3. Inne przychody operacyjne  Wartość kont analitycznych  
„Pozostałe przychody operacyjne”  

E Pozostałe koszty operacyjne    

I Strata ze zbycia niefinansowych akty-
wów trwałych  

Wartość kont analitycznych  
„Pozostałe koszty operacyjne” 
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Pozycja Wyszczególnienie Konta,  
które należy uwzględnić 

II Aktualizacja wartości aktywów niefi-
nansowych   

Wartość kont analitycznych  
„Pozostałe koszty operacyjne” 

III Inne koszty operacyjne    

1. Koszty z działalności nieodpłatnej 
pożytku publicznego  

Wartość kont analitycznych Pozosta-
łe koszty operacyjne – „Koszty statu-
towe” 

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku 
publicznego 

Wartość kont analitycznych Pozosta-
łe koszty operacyjne – „Koszty statu-
towe” 

3. Inne koszty operacyjne  Wartość kont analitycznych  
„Pozostałe koszty operacyjne” 

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(C+D-E)   

  

G Przychody finansowe    

I Dywidendy i udziały w zyskach,  
w tym: od jednostek powiązanych   

Wartość kont analitycznych  
„Przychody finansowe” 

II Odsetki, w tym: od jednostek powiąza-
nych   

Wartość kont analitycznych  
„Przychody finansowe” 

III Zysk ze zbycia inwestycji   Wartość kont analitycznych  
„Przychody finansowe” 

IV Aktualizacja wartości inwestycji   Wartość kont analitycznych  
„Przychody finansowe” 

V Inne  Wartość kont analitycznych  
„Przychody finansowe” 

H Koszty finansowe    

I Odsetki, w tym: dla jednostek powią-
zanych   

Wartość kont analitycznych  
„Koszty finansowe” 

II Strata ze zbycia inwestycji   Wartość kont analitycznych  
„Koszty finansowe” 

III Aktualizacja wartości inwestycji   Wartość kont analitycznych  
„Koszty finansowe” 

IV Inne  Wartość kont analitycznych  
„Koszty finansowe” 

I. Zysk (strata) z działalności gospodar-
czej (F+G-H)   

  

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  
(J.I.-J.II.)   
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Pozycja Wyszczególnienie Konta,  
które należy uwzględnić 

I Zyski nadzwyczajne   Wartość konta „Zyski nadzwyczajne” 

II Straty nadzwyczajne  Wartość konta „Straty nadzwyczajne” 

K Zysk (strata) brutto (I±J)     

L Podatek dochodowy  Wartość konta „Podatek dochodowy” 

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty)   

Wartość konta „Inne obowiązkowe 
obciążenia wyniku finansowego” 

N Zysk (strata) netto (K-L-M)     
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IX. Informacja dodatkowa 
 
 
 
Informacja dodatkowa stanowi integralny element sprawozdania finanso-
wego, o którym cześć organizacji zapomina. Z punktu widzenia zakresu 
sprawozdawczego informacja dodatkowa stanowi niezbędny składnik 
uzupełniający (opisujący) zbiorcze kwoty podane w bilansie oraz rachun-
ku wyników czy rachunku zysków i strat. Informacja dodatkowa powinna 
również opisywać zdarzenia, które miały wpływ na wyniki finansowe  
w danym roku obrotowy. 
 
Informacja dodatkowa dla organizacji nieprowadzącej działalności gos- 
podarczej zawiera następujące dane: 
1) objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz 

przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. 
Każda organizacja w zatwierdzonej polityce rachunkowości ma usta-
lony na dany rok obrotowy system wyceny aktywów i pasywów. Jeżeli 
jest on niezmienny, wówczas co roku w tym punkcie organizacja  
podaje, w jaki sposób wycenia aktywa i pasywa. Natomiast, jeżeli  
w roku, za który przygotowuje sprawozdanie, nastąpiły zmiany, które 
miały wpływ na wielkości w bilansie, wówczas organizacja musi  
wyliczyć, jakie skutki w danym roku spowodowała ta zmiana. 

 
Przykład: 

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny  
w zasadach (polityce) rachunkowości 

Środki trwałe Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy 
amortyzacyjne, jeżeli wartość netto nabywa-
nego środka była większa od 3500 zł netto 

Wartości niematerialne i prawne Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy 
amortyzacyjne, jeżeli wartość netto nabywa-
nego środka była większa od 3500 zł netto 

Itd. wycena następuje zgodnie z ustawą 
o rachunkowości  
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b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik 

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany 
Kwota wyniku finanso-
wego spowodowana 

zmianami 

Zmiana sposobu ewidencji  
materiałów na składzie z FIFO 
(pierwsze przyszło, pierwsze 
wyszło) na LIFO (ostatnie  
przyszło, pierwsze wyszło) 

Zmiana asortymentu dostar-
czanych materiałów przez 
dostawców dla potrzebują-
cych (przyjmowanie mate-
riałów żywnościowych 
łatwo psujących się) 

20 000,00 zł 

 
2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach. W tym punkcie opisuje-

my poszczególne pozycje bilansu z rozbiciem kwot zbiorczych na: 
• zmiany w aktywach trwałych (środkach trwałych), ich stan na po-

czątek roku obrotowego według grup, zmniejszenie, zwiększenie  
i stan na koniec roku oraz wartość umorzeń (amortyzacji) 

 
Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe 

Nazwa grupy 
składników 

majątku  
trwałego 

Stan na 
początek 

roku obro-
towego 

Aktuali-
zacja 

Przycho-
dy 

Prze-
mieszcze-

nia 

Rozcho-
dy 

Stan na 
koniec 

roku obro-
towego 

1. Grunty  
(w tym prawo 
użytkowania 
gruntu) 

          0,00 

2. Budynki, 
lokale  
i obiekty  
inżynierii  
lądowej  
i wodnej 

          0,00 

3. Urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

          0,00 

4. Środki 
transportu  

30 000,00         30 000,00 

5. Inne środki 
trwałe 

          0,00 

Razem 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 
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• wielkość należności wykazanych w bilansie z podziałem na ich ka-
tegorie (z tytułu dostaw i usług, podatków, ubezpieczeń społecz-
nych, wynagrodzeń, dochodzonych na drodze sądowej i innych) 

 
Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym  

na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty 

Okres wymagalności 

do 1 roku powyżej 1 roku 
Razem 

Stan na Należności  
z tytułu Początek 

roku 
obroto-
wego 

Koniec 
roku 

obroto-
wego 

Początek 
roku 

obroto-
wego 

Koniec 
roku 

obroto-
wego 

Początek 
roku 

obroto-
wego 

Koniec 
roku 

obroto-
wego 

1. Dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Podatków 1 500,00 1 200,00 0,00 0,00 1 500,00 1 200,00 

3. Środków od  ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Wynagrodzeń 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

5. Dochodzone na 
drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Innych  
należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 1 600,00 1 200,00 0,00 0,00 1 600,00 1 200,00 
 
 

• wielkość zobowiązań, ze szczegółowością jak przy należnościach 
 

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym  
na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty 

Okres wymagalności 

do 1 roku powyżej 1 roku 
Razem 

Stan na Zobowiązania  
z tytułu Początek 

roku 
obroto-
wego 

Koniec
roku  

obroto-
wego 

Początek 
roku 

obroto-
wego 

Koniec 
roku 

obroto-
wego 

Początek  
roku  

obrot- 
wego 

Koniec  
roku  

obroto- 
wego 

1. Kredytów  
i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 

 
83 

Okres wymagalności 

do 1 roku powyżej 1 roku 
Razem 

Stan na Zobowiązania  
z tytułu Początek 

roku 
obroto-
wego 

Koniec
roku  

obroto-
wego 

Początek 
roku 

obroto-
wego 

Koniec 
roku 

obroto-
wego 

Początek  
roku  

obrot- 
wego 

Koniec  
roku  

obroto- 
wego 

2. Dostaw  
i usług 2 000,00 1 800,00 0,00 0,00 2 000,00 1 800,00 

3. Podatków 500,00 600,00 0,00 0,00 500,00 600,00 

4. Ubezpieczeń 
społecznych 100,00 120,00 0,00 0,00 100,00 120,00 

5. Wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Zobowiązań 
wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Innych  
zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 2 600,00 2 520,00 0,00 0,00 2 600,00 2 520,00 

 
 

• tytuły rozliczeń międzyokresowych kosztów z podziałem na czyn-
ne i bierne, 

 
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

Stan na 
Tytuły Początek roku 

obrotowego 
Koniec roku  
obrotowego 

1.  Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów według tytułów: 

15 000,00 13 500,00 

a.  Opłacone z góry czynsze z tytułu  
wynajmowania pomieszczeń 

10 000,00 10 000,00 

b.  Opłacone z góry prenumeraty czasopism 
i innych publikacji 

3 000,00 2 000,00 

c.  Opłacone z góry ubezpieczenia majątko-
we i osobowe 

2 000,00 1 500,00 

d.  Inne czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów 

0,00 0,00 
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2.  Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów według tytułów: 

0,00 0,00 

a.  Inne bierne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów 

0,00 0,00 

 
 

• wielkość i tytuły międzyokresowych przychodów 
 
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Stan na  
Tytuły Początek roku 

obrotowego 
Koniec roku  
obrotowego 

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
(wyszczególnienie według tytułów) 

43 000,00 17 000,00 

Fundacja im S. Batorego Dotacja  
nr 1/2/2004 

25 000,00 15 000,00 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
Dotacja nr 2/2/2005 

18 000,00 2 000,00 

 
 

• informację na temat zysków i start nadzwyczajnych 
 
Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych 

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły 

Zyski nadzwyczajne – losowe     

Kradzież z włamaniem – komputer Aristo  
Nr 576489098 – Zwrot z ubezpieczenia 

2 500,00 0,00 

Suma 2 500,00 0,00 

Straty nadzwyczajne – losowe     

Kradzież z włamaniem – komputer Aristo  
Nr 576489098  

2 500,00 0,00 

Suma 2 500,00 0,00 

 
 
3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem 

źródeł, w tym przychodów określonych statutem z podziałem na dzia-
łalność statutową odpłatną i nieodpłatną 
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a. Przychody z działalności statutowej  58 950,00 

Składki brutto określone statutem 1 000,00 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej  
pożytku publicznego 

53 500,00 

Dotacja Fundacja im. S. Batorego um. nr 1/2/2005 10 000,00 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności dotacja Ne 2/2/2005 16 000,00 

Darowizny od osób fizycznych – pieniężne 2 000,00 

Darowizny od osób prawnych – pieniężne 23 000,00 

Wpłaty z 1% podatku 2 500,00 

    

Przychody z działalności statutowej odpłatnej  
pożytku publicznego 

4 450,00 

Sprzedaż usług szkoleniowych 4 000,00 

Sprzedaż kartek świątecznych wykonanych przez  
uczestników WTZ 

450,00 

    

Pozostałe przychody określone statutem 0,00 

(wyszczególnienie)   

 
b. Pozostałe przychody 1 500,00 

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w 
budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 1 500,00 

Przychody z likwidacji środków trwałych   

Inne   

 
c. Przychody finansowe 250,00 

Cena sprzedaży akcji i udziałów   

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 250,00 

Odsetki od pożyczek   

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych   

Otrzymane dywidendy od akcji obcych   

Inne przychody finansowe   
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4) informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne 
i niepieniężne określone statutem, o strukturze kosztów administra- 
cyjnych oraz o podziale kosztów na działalność statutową odpłatną  
i nieodpłatną.  

 
Pod pojęciem świadczeń pieniężnych rozumie się wypłacone benefi- 
cjentom w ramach statutowych działań wartości pieniężne np. stypendia, 
dopłaty do kolonii itd. Natomiast świadczenia niepieniężne są to koszty 
ponoszone przez organizacje na działania statutowe nie związane z prze-
kazywaniem środków pieniężnych bezpośrednio do beneficjenta. 
 
a. Informacje o strukturze kosztów 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 
publicznego 46 000,00 

Świadczenia pieniężne: 20 000,00 

Wypłata stypendiów  dla 20 podopiecznych 20 000,00 

    

Świadczenia niepieniężne: 26 000,00 

Koszty poniesione na realizację umowy nr 1/2/2005 finansowanej 
przez Fundację im. S. Batorego 10 000,00 

Koszty poniesione na realizację umowy nr 2/2/2005 finansowanej 
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności 16 000,00 

    

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku  
publicznego 4 450,00 

Świadczenia pieniężne: 0,00 

    

Świadczenia niepieniężne: 4 450,00 

Sprzedaż usług szkoleniowych 4 000,00 

Sprzedaż kartek świątecznych wykonanych przez uczestników 
WTZ 450,00 

    

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 

Świadczenia pieniężne 0,00 

    

Świadczenia niepieniężne 0,00 
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Koszty administracyjne: 4 300,00 

–  zużycie materiałów i energii 500,00 

–  usługi obce 1 000,00 

–  podatki i opłaty 0,00 

–  wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 000,00 

–  amortyzacja 500,00 

–  pozostałe koszty 300,00 

 
 
5) dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowią-

zań związanych z działalnością statutową. Jeżeli organizacja udziela 
gwarancji lub poręczeń zgodnie z zapisami statutu, wówczas musi  
w informacji dodatkowej wykazać je kwotowo oraz wskazać, komu 
zostały przekazane. 

 
Stan na  

Tytuły początek  
roku obrotowego 

koniec 
roku obrotowego 

1.  Gwarancje     

2.  Poręczenia     

3.  Kaucje i wadia 1 000,00 1 000,00 

     a.  Firma X – kaucja na zakup sprzętu  
          rehabilitacyjnego 1 000,00 1 000,00 

4.  Inne zobowiązania     

Razem 1 000,00 1 000,00 
 
 
6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statu-

towego 
 

Fundusz 
Wyszczególnienie 

statutowy z aktualizacji 
wyceny 

1.  Stan na początek roku obrotowego     

     a.  zwiększenia 1 000,00 0,00 

–  z zysku 1 000,00   

–  inne     
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Fundusz 
Wyszczególnienie 

statutowy z aktualizacji 
wyceny 

b.  zmniejszenia 0,00 0,00 

–  pokrycie straty     

–  inne     

2.  Stan na koniec okresu obrotowego 1 000,00 0,00 

 
 
7) informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz 

składnikach majątku i źródłach ich finansowania.  
W tym punkcie informacji dodatkowej opisujemy, co miało wpływ na 
zmiany w poszczególnych składnikach majątku – np.: przy zwiększe-
niu ich wartości, przy wahaniu w zakresie przychodów i kosztów  
w poszczególnych latach również należy opisać przyczynę takiego 
stanu np. brak akceptacji złożonych 5 wniosków o dotację. 
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X. Informacja dodatkowa organizacji prowadzącej 
działalność gospodarczą 

 
 
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dla organizacji prowadzą-
cych działalność gospodarczą) prezentowane jest przed bilansem i obej-
muje w szczególności nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot 
działalności jednostki oraz wskazanie: 
• właściwego sądu prowadzącego rejestr, a więc miejsca, gdzie dostęp-

ne są niepublikowane dane sprawozdawcze, 
• czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest oznaczony, 
• okresu objętego sprawozdaniem finansowym, 
• że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, w przypadku, gdy 

dotyczyło ono jednostki, w skład której wchodzą wewnętrzne jed- 
nostki organizacyjne, także działające za granicą, sporządzające  
samodzielnie sprawozdania finansowe, z czym wiążą się omówione 
wcześniej wyłączenia (art. 51 ustawy), 

• czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej 
się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wska-
zujące na zagrożenie dla kontynuowania przez nią działalności  
(art. 5 ust. 2). 

 
Zawiera także omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,  
w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru 
wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finanso-
wego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia dla organizacji prowadzących dzia-
łalność gospodarczą obejmują w szczególności: 
I.  

1)  szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków 
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dłu-
goterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku 
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obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji war-
tości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, 
a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów  
i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;   

2)  wartość gruntów użytkowanych wieczyście;   
3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę 

środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzier-
żawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;   

4)  zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków  
i budowli;  

5)  stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie 
oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwo-
wych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale 
(funduszu) własnym;   

6)  propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za 
rok obrotowy;   

7)  dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek  
roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu  
i stanie końcowym;   

8)  dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskaza-
niem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wyko-
rzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;   

9)  podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu  
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, 
okresie spłaty:   
a)  do 1 roku,   
b)  powyżej 1 roku do 3 lat,   
c)  powyżej 3 lat do 5 lat,   
d)  powyżej 5 lat,   

10)  wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń między-
okresowych,   

11)  wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 
(ze wskazaniem jego rodzaju),   

12)  zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jed-
nostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.   
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II. 
1)  strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eks-

port) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i mate-
riałów;   

2)  wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki 
trwałe;   

3)  wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;   
4)  informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności za-

niechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania 
w roku następnym;   

5)  rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowa-
nia podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, stra-
ty) brutto;   

6)  w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat 
w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia pro-
duktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:   
a)  amortyzacji,   
b)  zużycia materiałów i energii,   
c)  usług obcych,   
d)  podatków i opłat,   
e)  wynagrodzeń,   
f)  ubezpieczeń i innych świadczeń,   
g)  pozostałych kosztów rodzajowych,   

7)  koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwa-
łych na własne potrzeby;   

8)  poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady 
na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać ponie-
sione i planowane nakłady na ochronę środowiska;   

9)  informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na  
losowe i pozostałe;   

10)  podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 
 
III.  
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku  
przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pie-
niężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy 



JACEK PALUCH 

 
92 

przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności 
operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomię-
dzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych 
samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy 
wyjaśnić ich przyczyny.   
 
IV. 
Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem 
na grupy zawodowe.   
 
V.  
1)  informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych uję-

tych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;   
2)  informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilan-

sowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym;   
3)  przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 

rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządza-
nia sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na 
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przy-
czyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz 
zmian w kapitale (funduszu) własnym;   

4)  informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych spra-
wozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za 
rok obrotowy. 

 
VI.  
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontyno- 
wania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka nie-
pewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera 
korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis  
podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na 
celu eliminację niepewności. 
 
VII. 
W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby  
w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz 
wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.  
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Słownik pojęć 
 
aktywa – to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiary-
godnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które 
spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. 
 
aktywa finansowe – to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemi-
towane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do 
otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów 
finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. 
 
aktywa obrotowe – ta część aktywów jednostki, które w przypadku:  
a)  aktywów rzeczowych, które są przeznaczone do zbycia lub zużycia  

w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego 
cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on 
dłużej niż 12 miesięcy;   

b)  aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wyma-
galne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilan-
sowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia albo sta-
nowią aktywa pieniężne;   

c)  należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu 
dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie 
zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne  
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;   

d)  rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od 
dnia bilansowego.   

 
aktywa obrotowe rzeczowe – to materiały nabyte w celu zużycia na wła-
sne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty 
gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji,  
półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetwo-
rzonym.  
 
aktywa pieniężne – to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, 
walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne 
aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów 
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finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesię-
cy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to 
na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków 
pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwe-
stycyjnej (lokacyjnej);   
 
aktywa trwałe – to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów 
obrotowych.  
 
dzień bilansowy – to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie 
finansowe.  
 
instrumenty finansowe – to kontrakt, który powoduje powstanie akty-
wów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego  
albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że  
z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacz-
nie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie 
praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwa-
runkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza  
się w szczególności:    
a)  rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego;   
b)  umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków 

z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiada-
jących stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia 
wierzytelności przez dłużnika w wymaganym terminie;   

c)  umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okre- 
sie pomiędzy terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wy- 
konanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych  
w określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw 
następuje w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych, 
prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie odrębnych  
przepisów;   

d)  aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udzia-
ły pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej  
kapitałach;   

e)  umów połączenia spółek.  
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instrumenty kapitałowe – to kontrakty, z których wynika prawo do mająt-
ku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich 
wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub  
dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności 
udziały, opcje na akcje własne lub warranty. 
 
inwestycje – to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekono- 
micznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania  
z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach)  
lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szcze-
gólności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne 
i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte  
w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń 
przez inwestycje rozumie się lokaty. 
 
jednostka – to podmioty posiadające lub nieposiadające osobowości 
prawnej. 
 
jednostki powiązane – to grupa jednostek obejmująca jednostkę dominu-
jącą lub znaczącego inwestora, jednostki zależne, współzależne i stowa-
rzyszone. 
 
kierownik jednostki – to osoba lub organ jedno- lub wieloosobowy (za-
rząd), który – zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, 
statutem, umową lub na mocy prawa własności – uprawniony jest do za-
rządzania jednostką, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych 
przez jednostkę. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora,  
a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadło-
ściowym, jeżeli prowadzą przedsiębiorstwo upadłego. 
 
konsolidacja – to łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzących 
grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań 
finansowych jednostki dominującej, jednostek zależnych i niebędących 
spółkami handlowymi jednostek współzależnych, z uwzględnieniem nie-
zbędnych wyłączeń i korekt.   
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koszty i straty – to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawoz-
dawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości,  
w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zo-
bowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego 
lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków 
przez udziałowców lub właścicieli.  
 
krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy – to krajowe środki  
płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa 
dewizowego.   
 
okres sprawozdawczy – to okres, za który sporządza się sprawozdanie 
finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporzą-
dzone na podstawie ksiąg rachunkowych.  
 
organ zatwierdzający – to organ, który zgodnie z obowiązującymi jed-
nostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności 
jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki 
(zarząd/walne zgromadzenie członków stowarzyszenia). 
 
pozostałe koszty i przychody operacyjne – to koszty i przychody związa-
ne pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności 
koszty i przychody związane:    
a)  z działalnością socjalną;   
b)  ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości 

niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nie-
ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do 
inwestycji;  

c)  z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, 
nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze 
publicznoprawnym nie obciążających kosztów;   

d)  z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związa-
nych z operacjami finansowymi;   

e)  z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wy- 
jątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych  
produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty  
finansowe;   
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f)  z odszkodowaniami, karami i grzywnami;   
g)  z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze  

darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele 
niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych  
w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.   

 
przychody i zyski – to uprawdopodobnione powstanie w okresie spra-
wozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej warto-
ści, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości 
zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniej-
szenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udzia-
łowców lub właścicieli.   
 
przyjęte zasady (polityka) rachunkowości – to wybrane i stosowane przez 
jednostkę, odpowiednie do jej działalności, rozwiązania dopuszczone 
przepisami ustawy i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finan-
sowych.   
 
rezerwy – to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie 
są pewne.  
 
rok obrotowy – to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych 
pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podat-
kowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na 
podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła dzia-
łalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi 
rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami 
rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przy-
padku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powi-
nien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.  
 
sprawowanie kontroli nad inną jednostką – to zdolność jednostki do kie-
rowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania 
korzyści ekonomicznych z jej działalności.   
 
straty i zyski nadzwyczajne – to straty i zyski powstające na skutek zda-
rzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki 
i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.   
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środki trwałe – to, z zastrzeżeniem inwestycji (opisane powyżej), rze- 
czowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie  
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do 
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich  
w szczególności:    
a)  nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego grun-

tu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spół-
dzielcze prawo do lokalu użytkowego,   

b)  maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,   
c)  ulepszenia w obcych środkach trwałych,   
d)  inwentarz żywy.   
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierża-
wy lub innej umowy o podobnym charakterze zalicza się do aktywów 
trwałych jednej ze stron umowy. 
 
środki trwałe w budowie – to zaliczane do aktywów trwałych środki trwa-
łe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka 
trwałego.  
 
wartości niematerialne i prawne – to, z zastrzeżeniem inwestycji, nabyte 
przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nada-
jące się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie  
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używa- 
nia na potrzeby jednostki, a w szczególności:    
a)  autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,   
b)  prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użyt-

kowych oraz zdobniczych,   
c)  know-how.   
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do uży- 
wania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o po- 
dobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do  
aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określo-
nymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się  
również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojo-
wych.   
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zobowiązania – to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wyko- 
nania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują 
wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.  
 
zobowiązania krótkoterminowe – to ogół zobowiązań z tytułu dostaw  
i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają 
się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.  
 
zobowiązania finansowe – to zobowiązanie jednostki do wydania akty-
wów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną  
jednostką, na niekorzystnych warunkach.   
 
zobowiązania warunkowe – to obowiązek wykonania świadczeń, których 
powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.  
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Podstawa prawna 
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 
 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r.  
nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 
 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej 
(Dz.U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.). 


